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ทรงพระเจริญ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ 
---------------------------------------

นายพลากร สุวรรณรัฐ 

องคมนตรี 

เป็นผู้แทนพระองค์ 
---------------------------------------

มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๒ 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓

---------------------------------------

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ 

ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระบรมวงศานุวงศ์  
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓
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คำาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ

---------------------------------------

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร 

ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
---------------------------------------

ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(วิศวกรรมไฟฟ้า)

 พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิบด็ีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภููมิพลราชวรางกูร

กิติสิริสมบูรณอด็ุลยเด็ช สยามินทราธิเบศร ราชวโรด็ม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู�หัว พระ

มหากษัตริย์ที่เปี�ยมด็้วยพระอัจฉริยภูาพและความสามารถทางด็้านการศึกษา การทหาร กีฬา ความ

สัมพันธ์ระหว�างประเทศ และอ่่นๆ ขณะทรงด็ำรงพระอิสริยยศ สมเด็็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม

มกุฎราชกุมาร ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยต�อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โด็ยทรงได็้เสด็็จ

พระราชด็ำเนินทั้งที่เป็นการเสด็็จพระราชด็ำเนินส�วนพระองค์ และเสด็็จพระราชด็ำเนินแทนพระองค์

พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภููมิพลอด็ุลยเด็ชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็็จพระนาง

เจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการด็ำเนินกิจการทางด้็านพลังงานไฟฟ้า เช�น

ใน พ.ศ.๒๕07 ได้็เสด็็จพระราชด็ำเนินพร้อมด็้วยสมเด็็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพ่่อทรงประกอบ

พิธีเปิด็เข่่อนและทรงกด็ปุ�มขนานเคร่่องกำเนิด็ไฟฟ้าเคร่่องที่ ๑  เข้าระบบใน พ.ศ.๒๕๑๒ ทรงเสด็็จ

พระราชด็ำเนนิไปทอด็พระเนตรกจิการโรงไฟฟ้าพระนครเหนอ่ หรอ่โรงจกัรพระนครเหนอ่ (ช่อ่เรยีกในขณะนัน้) 

 ใน พ.ศ.๒๕๑3 ทรงเสด็็จพระราชด็ำเนินไปทอด็พระเนตรการก�อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต้ หร่อ

โรงจักรพระนครใต้   (ช่่อเรียกในขณะนั้น) ถึง ๒ ครั้ง และยังทรงเสด็็จเป็นองค์ประธานในการยกอุปกรณ์

เก็บไอน้ำสำหรับกระบวนการผลิตไฟฟ้า ระหว�างการก�อสร้างโรงไฟฟ้า และเม่่อโรงไฟฟ้าได็้ก�อสร้างแล้ว

เสร็จในปี พ.ศ.๒๕๑๕ ยังทรงเสด็็จพระราชด็ำเนินไปทรงเยี่ยมโรงไฟฟ้าเป็นครั้งที่ 3 นอกจากโรงไฟฟ้า

ขนาด็ใหญ�แล้ว ใน พ.ศ.๒๕38 ทรงเสด็็จพระราชด็ำเนินไปเปิด็โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าพลัง

น้ำขนาด็เล็กแม�ปาย อำเภูอปาย จังหวัด็แม�ฮ่�องสอน เพ่่อสร้างความม่ันคงทางพลังงานให้แก�ชุมชนใน 

พ.ศ.๒๕3๖ ทรงเสด็็จพระราชด็ำเนินเป็นประธานในพิธีเปิด็เข่่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว ขนาด็

กำลังผลิด็ 4,๕00 กิโลวัตต์ อำเภูอแก้งคร้อ จังหวัด็ชัยภููมิ ซ่ึึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้็ประมาณ

ปีละ ๑8.4๑ ล้านหน�วย นอกจากนี้ พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู�หัว ยังทรงให้ความสนพระราชหฤทัย

ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการด็ำเนินกิจการของการไฟฟ้าฝ่�ายผลิตแห�งประเทศไทยมาโด็ยตลอด็

 นอกจากนี้ ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาพระราชทาน สมเด็็จพระบรมโอรสา

ธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น เรียกโด็ยย�อว�า ม.ท.ศ. ตั้งแต�ปี ๒๕๕๒ ทรงมีพระราชด็ำริให้ด็ำเนินการ

ด็้วยพระราชทรัพย์ส�วนพระองค์ และ  เงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม�อมถวาย โด็ยเสด็็จพระราชกุศล 

ที่ผ�านมามูลนิธิ ฯ ได้็จัด็สรรทุนพระราชทานไปแล้วกว�า ๕34 ล้านบาท มีนักเรียนที่ได้็รับทุนพระราชทาน 

ม.ท.ศ. ไปแล้ว รวม ๑๒ รุ�น จำนวนกว�า ๑,900 ราย ได็้รับโอกาสในการศึกษาอย�างต�อเน่่อง ในระด็ับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงปริญญาตรีหร่อเทียบเท�า ส�วนใหญ�เรียนในสาขาที่เป็นความต้องการของ

ประเทศ อาทิ สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ และครู เป็นต้น 

ทรงส�งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางด็้านวิศวกรรมศาสตร์ โด็ยโปรด็เกล้าฯ ให้มีการจัด็ตั้งกองทุนเพ่่อการ

ศึกษา และวิจัยทางด็้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภู์ในพระราชูปถัมภู์ สมเด็็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ด็ำเนินการโด็ยวิศวกรรมสถานแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภู์ โด็ยมีนักศึกษา

นักวิจัยผู้มีความสามารถทางด็้านวิศวกรรมศาสตร์ได็้รับมอบเหรียญรางวัลและทุนการศึกษาเป็นประจำ

  ด็้วยพระราชกรณียกิจทั้งหลายอันเปี�ยมล้นด็้วยพระปรีชาญาณและด็้วยพระเกียรติคุณที่ได็้

กล�าวมา สภูามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าทูลกระหม�อมถวาย 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรด็ุษฎีบัณฑิิตกิตติมศักด็ิ� (วิศวกรรมไฟฟ้า) เพ่่อเฉลิมพระเกียรติคุณแด็�พระองค์

ให้เป็นที่ประจักษ์โด็ยทั่วกัน และเป็นสวัสด็ิมงคลแก� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่บไป
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คำาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ

---------------------------------------

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี 
---------------------------------------

ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)

 สมเด็็จพระนางเจ้าสุทิด็า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเป็นสมเด็็จพระบรมราชินีที่มี 

ความสง�างาม องอาจ เขม้แขง็ พระราชกรณยีกจิของพระองคแ์สด็งใหเ้ปน็ทีป่ระจกัษว์�า ทรงมุ�งมัน่ในการสบ่สาน 

รักษา ต�อยอด็พระราชกรณียกิจในสมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 

เพ่่อยกระด็ับคุณภูาพชีวิตของประชาชนสู�ชุมชนและสังคมคุณภูาพ โด็ยทรงติด็ตามด็ูแลและส�งเสริมการสร้าง

และพฒันาองคค์วามรูท้ีเ่นน้การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ซึ่ึง่เปน็ศาสตรแ์ขนงหนึง่ของการบรหิารและ การจดั็การ 

ทรงรับผิด็ชอบด็ูแลพระราชกรณียกิจ โด็ยทรงเป็นผู้บังคับบัญชาหน�วยราชการในพระองค์ข้าราชการและ

ข้าราชบริพารในกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ ขึ้นตรงกับสมเด็็จพระนางเจ้าสุทิด็า พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชนิ ีตัง้แต�วนัที ่๑0 มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เปน็ตน้ไป โด็ยพระองคเ์ปน็ผูบ้งัคบับัญชาและรบัผดิ็ชอบ

การปฏิบิตัริาชการกองราชเลขานกุารในพระองคส์มเด็จ็พระนางเจา้สริกิติิ� พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี

พนัปหีลวง กองราชสำนักสมเด็จ็พระนางเจา้สริกิติิ� พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนี  พนัปหีลวง กองศิลปาชพี 

สถาบนัสิรกิิติ� มลูนธิสิ�งเสริมศิลปาชพีในสมเด็จ็พระนางเจา้สิรกิิติ� พระบรมราชินนีาถ นางสนองพระโอษฐ์แ์ละคุณ

ขา้หลวงในพระองคส์มเด็จ็พระนางเจา้สริกิติิ� พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง ทรงเนน้การพฒันา

บทบาทหน้าท่ีของสตรไีทย ในการสร้างสถาบันครอบครวัให้เข้มแขง็ เพ่่อสร้างรากฐ์านทีม่ัน่คงให้แก�ประเทศชาติ  

 ด็้ ว ย พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ ทั้ ง ห ล า ย อั น เ ปี� ย ม ล้ น ด็้ ว ย พ ร ะ ป รี ช า ญ า ณ แ ล ะ ด็้ ว ย พ ร ะ

เ กียร ติคุณที่ ได็้ กล� าวมาสภูามหาวิทยา ลัย เทคโนโล ยีราชมงคลล้ านนา จึ ง มีม ติ เป็น เอกฉันท์

ทูลเกล้าทูลกระหม�อมถวายปริญญาด็ุษฎีบัณฑิิตกิตติมศักด็ิ�  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แด็�สมเด็็จ

พระนางเจ้าสุทิด็า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพ่่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้เป็น

ที่ประจักษ์โด็ยทั่วกัน และเป็นสวัสด็ิมงคลแก�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่บไป



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563

คำาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ

---------------------------------------

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 

รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
---------------------------------------

ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(วิศวกรรมไฟฟ้า)

 สมเด็็จพระกนิษฐ์าธิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรา

ลงกรณวรราชภัูกด็ี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐ์สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงถึงพร้อมด็้วย

พระปรีชาญาณและพระคุณสารสมบัติอันบริบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ ทรงมีพระอัจฉริยภูาพทางวิชาการเป็น

ที่ประจักษ์ ไม�ว�าจะทรงศึกษาสาขาใด็ก็ทรงศึกษาอย�างลึกซึ่ึ้งเข้าถึงแก�นแท้แห�งศาสตร์ นั้นๆ ทรงถ�ายทอด็

ให้เป็นที่ประจักษ์ชัด็เจนแก�บุคคลอ่่นด็้วยเสมอทั้งทางพระราชนิพนธ์และทางพระราชด็ำรัสอรรถาธิบาย     

 สมเด็จ็พระกนิษฐ์าธริาชเจา้ กรมสมเด็จ็พระเทพรัตนราชสุด็าฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงมีสายพระเนตร

อนัยาวไกลในอนัทีจ่ะนำเทคโนโลยีมาใชใ้นการยกระด็บั คณุภูาพชีวติและเพิม่โอกาสทางการศึกษาของประชาชน

ได็้ส�งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เพ่่อการศึกษาสำหรับนักเรียน

ในชนบทและเพ่่อการพัฒนาผู้ด็้อยโอกาส จึงได็้ด็ำเนินงานโครงการ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่่อการศึกษา” 

ขึ้น เพ่่อช�วยพัฒนาโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภูาพแก�เด็็กและเยาวชน  ที่ด็้อยโอกาส ช�วยลด็ความ

เหล่่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาครูนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถใช้เคร่่อง

ม่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด็ประโยชน์ ต�อการเรียนรู้และการทำงาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่่อการศึกษา

ในโรงเรียนชนบท (ทสรช.): เพ่่อส�งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหร่อไอซึ่ีทีในการเรียนการสอนวิชาต�างๆ

ให้ผู้เรียนได้็ใช้เพ่่อการเรียนรู้การอาชีพและมีทักษะท่ีจำเป็นในยุคปัจจุบัน  โด็ยผ�าน โครงการส�งเสริมการใช้

ไอซีึ่ทีสร้างรายได้็ ในกลุ�มโรงเรียน ทสรช. โครงการ สมองกลฝั่งตัว & 3D printing & IoT โครงการ eDLTV เป็นต้น

 ด็้วยสายสัมพันธ์อันแน�นแฟ้นระหว�างไทย-กัมพูชา และความสนพระราชหฤทัยในอารยธรรมเขมร 

เป็นเหตุให้เสด็็จพระราชด็ำเนินเย่อนราชอาณาจักรกัมพูชาหลายครั้ง ทุกครั้งชาวกัมพูชาจะรอเฝ้่ารับเสด็็จ

ด็้วยอัธยาศัยอันด็ียิ่ง ทำให้พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะตอบแทนน้ำใจไมตรีจิตของชาวกัมพูชา ด็้วยการ

พระราชทานสิ่งที่เป็นประโยชน์อย�างยั่งย่นอันได็้แก� "การศึกษา" โด็ยสมเด็็จฮุ่นเซึ่็น นายกรัฐ์มนตรี ได้็สนอง

แนวพระราชด็ำริ น้อมเกล้า ฯ ถวายที่ด็ินบริเวณใจกลางประเทศ วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ตั้งอยู�ในอำเภูอ

ปราสาทซึ่็อมโบร์ จังหวัด็กำปงธม ประเทศกัมพูชา เปิด็สอนทั้งสายสามัญ และสายอาชีวศึกษา จำนวน 4 

สาขาวิชา ค่อ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชากสิกรรม และสาขาวิชาปศุสัตว์ ด็้วยพ่้นที่

ที่วิทยาลัยกำปงเฌอเตียลตั้งอยู�นั้นยังไม�มีทั้งไฟฟ้าและน้ำ ประปาวิทยาลัยจึงต้องพึ่งพาน้ำมันด็ีเซึ่ลในการผลิต

ไฟฟ้า ทำให้มีค�าใช้จ�ายด็้านพลังงานสูงมากขึ้นอย�างต�อเน่่อง จึงมีพระราชด็ำริว�า ควรหาวิธีบริหารพลังงาน

ในวทิยาลยัทีป่ระหยดั็และมปีระสทิธภิูาพ กรมราชองครกัษจ์งึได็ป้รกึษาหารอ่กบัศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์

และ คอมพิวเตอร์แห�งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) 

เพ่อ่ด็ำเนนิการ สำรวจการใชพ้ลงังานไฟฟา้โด็ยการตดิ็มิเตอรท์ีวิ่ทยาลยั และส�งขอ้มลูการใชไ้ฟฟา้ผ�านอนิเทอรเ์นต็

มายังประเทศไทยอย�างสม่ำเสมอ ในปัจจุบันผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน ของวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล

กว�า ๑,๕00 คน ได้็รับประโยชน์จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่ึ่งเป็นโครงสร้างพ่้นฐ์านที่ช�วยให้

กิจกรรมทางการศึกษาด็ำเนินไปอย�างราบร่่น และยังสามารถดู็แลและบำรุงรักษาระบบเซึ่ลล์แสงอาทิตย์

ได็้ด็้วยตนเอง 

 ด็้วยพระราชกรณียกิจทั้ งหลายอันเปี�ยมล้นด็้วยพระปรีชาญาณและด็้วยพระเกียรติคุณ

ที่ได้็กล�าวมา สภูามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าทูลกระหม�อม

ถวายปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุ็ษฎีบัณฑิิตกิตติมศักด็ิ� (วิศวกรรมไฟฟ้า) แด็�สมเด็็จพระกนิษฐ์า

ธิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภูักดี็

สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐ์สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เพ่่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณ

ให้เป็นที่ประจักษ์โด็ยทั่วกัน และเป็นสวัสด็ิมงคลแก�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่บไป



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563

การมอบปริญญากิตติมศักดิ์ 

แด่บุคคลสำาคัญ องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563

คำาประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์

---------------------------------------

นายพลากร  สุวรรณรัฐ 

องคมนตรี
---------------------------------------

ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

มอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(การจัดการ)

 นายพลากร  สุ ว รรณรั ฐ์  องคมนตรี  เ กิ ด็ เม่่ อ วั นที่  ๑4  กรกฎาคม พ .ศ .  ๒49๑ 

อายุ  73 ปี  สำ เร็ จการ ศึกษาระ ดั็บป ริญญาต รีรั ฐ์ศาสต ร์บัณฑิิ ต  สาขา รั ฐ์ศาสตร บัณฑิิต 

ส า ข า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว� า ง ป ร ะ เ ท ศ  จ า ก ค ณ ะ รั ฐ์ ศ า ส ต ร์  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย

และปริญญาโท M.A.I.A.(International Affairs, Southeast Asian Studies) จากมหาวิทยาลัยโอไฮ่โอ

และผ�านการอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปัจจุบันด็ำรงตำแหน�งองคมนตรีในรัชกาลที่ ๑0

          นายพลากร  สุวรรณรัฐ์ องคมนตรี เป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จยอด็เยี่ยมในวิชาชีพนั้นจนปรากฏิ

เป็นที่ยอมรับ และแบบอย�างที่ด็ีแก�คนทั่วไป เป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด็้วยความคิด็ริเริ่ม และได็้อุทิศตนจน

เกิด็ประโยชน์แก�สังคมเป็นอเนกประการ โด็ยมีประสบการณ์ด็้านบริหารองค์กรขนาด็ใหญ�ระด็ับชาติ ทั้ง

ภูาครัฐ์และเอกชน อาทิ รองปลัด็กระทรวงมหาด็ไทย ฝ่�ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ

บริหาร จังหวัด็ชายแด็นภูาคใต้ ผู้ว�าราชการจังหวัด็เชียงใหม� ผู้ว�าราชการจังหวัด็ปัตตานี ประธานกรรมการ

การไฟฟา้ส�วนภูมูภิูาค ประธานกรรมการการไฟฟา้นครหลวง กรรมการการทางพเิศษแห�งประเทศไทย กรรมการ

การไฟฟ้าฝ่�ายผลิตแห�งประเทศไทย กรรมการธนาคารออมสิน กรรมการการทางพิเศษแห�งประเทศไทย 

อีกทั้งในปัจจุบันได้็ปฏิิบัติงานด้็านการบริการทางสังคม ด็ำรงตำแหน�งกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิด็ล 

กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา กรรมการโครงการทุนเล�าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์์ไทย รองประธานกรรมการ

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุพราช รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่่อง

มาจากพระราชด็ำริ นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภู์ กรรมการโครงการกองทุน

การศึกษา กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล

สมเด็็จพระยุพราช มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุพราช รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอันเน่่องมาจากพระราชด็ำริ นายกมูลนิธิ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภู์

และประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระบริษัทบริการเช่้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด็ (มหาชน)

 นายพลากร  สุวรรณรัฐ์ องคมนตรี เป็นบุคลที่มีผลงานด็้านวิชาการด็ีเด็�นเป็นแบบอย�างที่ด็ีและ

เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ ในวิชาชีพของตน เพ่่อพัฒนาประเทศชาติ ยังผลให้ได็้รับความไว้วางพระราช

หฤทัย แต�งตั้งเป็นองคมนตรี และได็้ถวายงานแด็�พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู�หัวฯ และสมเด็็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ โด็ยรับใช้เบ้่องพระยุคลบาท สนองพระบรมราชโองการด็้วยความจงรักภูักด็ี อีกทั้ง

ด็ำเนินการตามโครงการ พระราชด็ำริต�าง ๆ และติด็ตามรายงานผลการด็ำเนินโครงการ ตามพระราชด็ำริ

ถวายพระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู�หัวฯ และสมเด็็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งได็้ถ�ายทอด็

เร่่องราว หลักการทรงงาน ตามแนวพระราชด็ำริในการพัฒนา ด็้านต�าง ๆ ที่ได้็พระราชทานให้แก�พสกนิกร

ชาวไทย กระทั่งได็้รับพระราชทาน เคร่่องราชอิสริยาภูรณ์ ช้ันมหาวชิรมงกุฏิ ในปีพุทธศักราช ๒๕38

เคร่่องราชอิสริยาภูรณ์ ชั้นมหาปรมาภูรณ์ช้างเผ่อก ในปีพุทธศักราช ๒๕4๒ เคร่่องราชอิสริยาภูรณ์ 

ชั้นปฐ์มจุลจอมเกล้า ในปีพุทธศักราช ๒๕๕0 ตามลำดั็บ นับว�าเป็นผู้ประสบความสำเร็จ อย�างยอด็เยี่ยม

ในอาชีพรับราชการ 

 จากความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ นายพลากร  สุวรรณรัฐ์ องคมนตรีเป็นบุคลที่มีผลงาน

ด็้านการเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต�อส�วนรวม มหาวิทยาลัย  ประเทศชาติ นานาชาติ เป็นผู้ที่ประสบ

ความสำเร็จอย�างยอด็เยี่ยม ในงานวิชาชีพจนปรากฏิเป็นที่ยอมรับ ด็ำรงตนเป็นประโยชน์และแบบอย�าง 

ที่ด็ีแก�บุคคลทั่วไป อีกทั้งเป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด็้วยความริเริ่มจนเกิด็ประโยชน์แก�สังคมและประเทศชาติ

จึงนับเป็นบุคคลผู้มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติ เหมาะสมอย�างยิ่ง  สภูามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา จงึเหน็สมควรมอบปรญิญาบรหิารธรุกจิด็ษุฎบีณัฑิติกิตตมิศกัด็ิ� (การจัด็การ) เพ่่อเป็นเกยีรตปิระวตัสิบ่ไป
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สารนายกสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ในนามคณะกรรมการสภูามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสด็งความยินด็ีกับบัณฑิิต

ทุกท�านที่สำเร็จการศึกษา และเข้ารับมอบปริญญาบัตรจากองคมนตรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 - ๒๕๖4 

  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว�าด็้วยการเป็นบัณฑิิตนักปฏิิบัติม่ออาชีพ 

ถ่อเป็นอัตลักษณ์ท่ีแข็งแกร�ง มีความชัด็เจน โด็ด็เด็�น และได็้รับการยอมรับอย�างต�อเน่่องจากหลายภูาค

ส�วน โด็ยเฉพาะอย�างยิ่งในสถานประกอบการ ภูาคอุตสาหกรรม  การได้็รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้ารับ

พระราชทานปริญญาของ  มหาบัณฑิิต และบัณฑิิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งนี้ 

นับเป็นรางวัลแห�งเกียรติยศที่ได็้ทุ�มเทความพากเพียรพยายามในการศึกษาเล�าเรียน สั่งสมประสบการณ์ 

จนได็้รับความสำเร็จ และปริญญาบัตรท่ีท�านได้็รับพะราชทานนั้นเป็นหลักฐ์านสำคัญซ่ึึ่งแสด็งว�าท�านนั้นมี

ศักด็ิ�และสิทธิ� สามารถท่ีจะนำความรู้ความสามารถตามศาสตร์ที่ตนสำเร็จไปประกอบอาชีพมีคุณวุฒิ

ที่จะนำไปใช้ให้เกิด็ประโยชน์ต�อตนเองและสังคม 

 บัณฑิิตทุกท�านจะต้องพัฒนาตนเองอย�างต�อเน่่อง โด็ยเฉพาะด้็านการศึกษา เปิด็ใจยอมรับเรียนรู้

สิ่งใหม� และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย�างเหมาะสม แสด็งออกในทุกบทบาทอย�างม่ออาชีพ เพ่่อคงไว้ซึ่ึ่ง

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงความมีจิตอาสาในการทำความดี็ อันจะเกิด็ประโยชน์และส�งเสริมให้

บัณฑิิตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค�าของประเทศต�อไป

 ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการสภูามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขออาราธนา

ส่ิงศักด็ิ�สิทธิ�ทั้งหลายในสากลโลกอำนวยพรให้บัณฑิิตทุกท�านที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 - ๒๕๖4  จงประสบแต�ความสุข ความเจริญ มีสุขภูาพพลานามัย

ที่แข็งแรง ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน

               (นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสด็ิ�)

นายกสภูามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สารอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ในนามของมหาวิทยา ลัย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา ขอแสด็งความยินด็ีกับ บัณฑิิต 

มหาบัณฑิิตทุกท�าน ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 - ๒๕๖4 ในวันนี ้

คำว�าความสำเร็จนั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ทุกท�านยังคงจะต้องก้าวสู�ความสำเร็จจากการพัฒนาตน พัฒนางาน

ในขั้นต�อๆ ไปที่ควรเป็นไปโด็ยธรรมและจิตใจที่ดี็ซึ่ึ่งจะส�งผลต�อคุณภูาพของสังคมท่ีดี็ การเคารพตนเอง

เป็นหลักพ่้นฐ์านแห�งการด็ำเนินชีวิตที่สำคัญประการหนึ่งไม�ว�าจะเป็นสิ่งที่ผ�านมา วันนี้ หร่อในอนาคต มีเพียง

เราเองเท�านั้น ที่รู้ชัด็ถึงความคิด็และการกระทำของตัวเอง เม่่อบัณฑิิตเข้าสู�สังคมมักจะพบเห็นประสบการณ์

และสถานการณ์ต�างๆ ที่หลากหลายทั้งด็้านบวกและด็้านลบ ซึ่ึ่งก็คงไม�ใช�เร่่องง�ายที่จะรักษาศักด็ิ�ศรีของความ

เป็นมนุษย์ได็้อย�างสมบูรณ์ ด็ังนั้น การฝ่ึกฝ่นให้นับถ่อและศรัทธาในตนเอง โด็ยต้องรู้จักการประมาณตน รู้จัก

ตัวตน ทบทวนตน แก้ไขตน ให้กำลังใจตน จะเป็นกระบวนการพ่้นฐ์านในการพัฒนาจิตใจให้แข็งแกร�งและมี

สมด็ุลพร้อมที่จะทำงานต�างๆ ให้ประสบความสำเร็จได้็ มีหน้าที่การงานเป็นของตนเอง รวมถึงมีชีวิตที่อิสระ

 ด็ังนั้น ผมจึงขออวยพรให้บัณฑิิตทุกท�านมีความสุขกับการใช้ชีวิต ประสบความสำเร็จในหน้าที่การ

งานอย�างที่มุ�งหวัง มีความมั่นคงในชีวิตสร้างประโยชน์ สร้างคุณค�าให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติต�อไป

ในอนาคต

               (ผู้ช�วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ�   ทองปรอน)

            รักษาราชการแทน

อธิการบด็ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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รองศาสตราจารย์อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

กรรมการสภูามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศเนติ จิรภาสอังกูร

กรรมการสภูามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิจิตร รักราษฎร์
กรรมการสภูามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง

กรรมการสภูามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

กรรมการสภูามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางบุปผา ชวะพงษ์
กรรมการสภูามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อารี วิบูลย์พงศ์ 

กรรมการสภูามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำาประกอบ

กรรมการสภูามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ไพโรจน์ วิริยจารี

กรรมการสภูามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์สำาเรียง เมฆเกรียงไกร

กรรมการสภูามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย

กรรมการสภูามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
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นางบุปผา  ชวะพงษ์ 

กรรมการสภูามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน

กรรมการสภูามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธิ์

กรรมการสภูามหาวิทยาลัย

นายนพดล  มณีเฑียร

กรรมการสภูามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  พัชรประกิติ

กรรมการสภูามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์พายัพ  เกตุชั่ง

กรรมการสภูามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล

กรรมการสภูามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์พายัพ  เกตุชั่ง

กรรมการสภูามหาวิทยาลัย

นายจักรพันธุ์  รอดทรัพย์
กรรมการสภูามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์อุเทน  คำาน่าน

กรรมการสภูามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิจจา  ไชยทนุ

กรรมการสภูามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ลือโขง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์  มัลลวงค์
กรรมการสภูามหาวิทยาลัย

นายไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น

กรรมการสภูามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
เลขานุการสภูามหาวิทยาลัย

นายทินภัทร  อุปราสิทธิ์

กรรมการสภูามหาวิทยาลัย

นายวิจิตร  รักราษฎร์ 

กรรมการสภูามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวปาริฉัตต์  อธิพรหม์
ผู้ช�วยเลขานุการสภูามหาวิทยาลัย

นางพรนภา  อุ่นใจจม

ผู้ช�วยเลขานุการสภูามหาวิทยาลัย

นายพัฒนพงศ์  เฉลิมเมือง

ผู้ช�วยเลขานุการสภูามหาวิทยาลัย
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กำาหนดการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

 ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๒๐  มีนาคม ๒๕๖๖
------------------------------------------------------

เวลา 07.30 น. - นายพลากร  สวุรรณรฐั์ องคมนตร ีผูแ้ทนพระองค ์เด็นิทางโด็ยรถยนตป์ระเทยีบ

    จากทำเนียบองคมนตรี ไปยังท�าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ

เวลา 08.00 น. - รถยนต์ประเทียบถึงท�าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ

   - ผู้แทนพระองค์เดิ็นทางโด็ยเคร่่องบินของกองทัพอากาศ ไปยังท�า

    อากาศยานทหาร กองบิน 4๑ อำเภูอเม่องเชียงใหม� จังหวัด็เชียงใหม�

เวลา 09.00 น. - เคร่่องบินของกองทัพอากาศ ถึงท�าอากาศยานทหารกองบิน 4๑ 

   - ผู้ ว� า ร า ชก า ร จั ง ห วั ด็ เชี ย ง ใ หม�  อ ธิ บด็ี พิ พ า กษ าศ าลภู าค  ๕

    แม�ทัพภูาคที่  3 ผู้ บัญชาการตำรวจภููธรภูาค ๕ และผู้ บังคับการ

    กองบิน 4๑ รอรับผู้แทนพระองค์

   - นายกเหล�ากาชาด็จังหวัด็เชียงใหม� มอบพวงมาลัย

   - ผู้ แทนพระอง ค์เด็ิ นทาง โด็ยรถยน ต์ประ เที ยบ ไปยั งหอประชุ ม

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม� อำเภูอเม่องเชียงใหม� จังหวัด็เชียงใหม� 

เวลา 09.30 น. - รถยนต์ประเทียบถึงหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

   - ผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบ

   - ย่นข้างรถยนต์ประเทียบ 

       (วงด็ุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี/จบแล้ว)

   - รองผู้ว�าราชการจังหวัด็เชียงใหม� อุปนายกสภูามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

    ราชมงคลล้านนารักษาราชการแทนอธิการบดี็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

    ราชมงคลล้านนาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

    รอรับผู้แทนพระองค์

   - ภูริยารองผู้ว�าราชการจังหวัด็เชียงใหม� ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

    ราชมงคลล้านนาและผู้แทนนักศึกษา มอบพวงมาลัย

   - ผู้แทนพระองค์ไปยังห้องรับรอง

   - ผู้ช�วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ�  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบด็ี 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล�าวรายงานประกาศ

    เ กี ย ร ติ คุ ณ ป ริ ญ ญ า บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ดุ็ ษ ฎี บั ณ ฑิิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ด็ิ� 

    สาขาวิชาการจัด็การ 
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   - รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิรชัิย อปุนายกสภูามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

    ราชมงคลล้านนา มอบปริญญาบริหารธุรกิจดุ็ษฎีบัณฑิิตกิตติมศักด็ิ� 

    สาขาวิชาการจัด็การ และชุด็ครุย แด็� นายพลากร สุวรรณรัฐ์ องคมนตรี

   - สวมชุด็ครุย

   - ผู้แทนพระองค์ ลงนามในสมุด็ที่ระลึกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

    ราชมงคลล้านนา

   - ผู้แทนพระองค์เด็ินจากห้องรับรอง เข้าหอประชุม

   - จุด็ธูปเทียนเคร่่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

   - กราบ

   - ย่นหน้าเก้าอี้  

        (ด็นตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

   - นั่งเก้าอี้

   - ผู้แทนนักศึกษา มอบสูจิบัตร

   - รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิรชัิย อปุนายกสภูามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

    ราชมงคลล้านนา กล�าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล�าวเบิก

    รักษาราชการแทนอธิการบด็ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

    กล�าวรายงาน

   - ผู้ช�วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ�  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี็

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล�าวรายงาน และกล�าวเบิก

    คณบดี็คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณบดี็คณะวิทยาศาสตร์และ

    เทคโนโลยี การ เกษตร  คณบด็ีคณะวิ ศวกรรมศาสตร์  คณบด็ี

    คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยี

    และสหวิทยาการ เพ่่อเบิกผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 

    เข้ารับปริญญาบัตร

   - คณบด็ี  และคณาจา ร ย์  คณะบ ริห า ร ธุ ร กิ จ และศิ ลปศาสตร์ 

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล�าวเบิกผู้สำเร็จการศึกษา

     เข้ารับปริญญาบัตร (จำนวน ๑,๑๖4 ราย)

   - ผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก�ผู้สำเร็จการศึกษา (ตามลำด็ับ)  

        (ขณะนี้ พระสงฆ์์เจริญชัยมงคลคาถา)

   - ผู้แทนพระองค์ออกจากหอประชุม ไปยังห้องรับรอง 

   - พักผ�อนตามอัธยาศัย (เวลาประมาณ ๑0 นาที)

   - ผู้แทนพระองค์ออกจากห้องรับรอง เข้าหอประชุม

   - นั่งเก้าอี้

   - คณบดี็ คณาจารย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและ

    สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

    กล�าวเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตร (จำนวน 990 ราย)

   - ผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก�ผู้สำเร็จการศึกษา (ตามลำด็ับ) 
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         (ขณะนี้ พระสงฆ์์เจริญชัยมงคลคาถา)

   - ผู้ช�วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ�  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบด็ี  

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล�าวเบิกผู้สำเร็จการศึกษา

    ที่มีผลการเรียนด็ีเด็�นเข้ารับเหรียญเกียรตินิยม (จำนวน ๑4 ราย)

   - ผู้ แทนพระองค์  มอบเห รียญเกี ยร ตินิ ยมแก�ผู้ ส ำ เร็ จการ ศึกษา

    ที่มีผลการเรียนด็ีเด็�น (ตามลำด็ับ) 

        (ขณะนี้ พระสงฆ์์เจริญชัยมงคลคาถา)

   - ผู้เข้ารับปริญญาบัตร กล�าวคำปฏิิญาณ 

   - ผู้แทนพระองค์ให้โอวาท

        (จบโอวาท/ด็นตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

   - ผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเคร่่องนมัสการ

   - ผู้แทนพระองค์ออกจากหอประชุม ไปยังห้องรับรอง

   - ถอด็ชุด็ครุย

   - รับประทานอาหารกลางวัน 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด็เตรียม)

   - สมควรแก�เวลา

   - ผู้แทนพระองค์ออกจากห้องรับรอง ไปยังรถยนต์ประเทียบ

   - ย่นข้างรถยนต์ประเทียบ 

         (วงด็ุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี/จบแล้ว)

   - ผู้แทนพระองค์เด็ินทางโด็ยรถยนต์ประเทียบ 

    ไปยังสำนักงานชลประทานที่ ๑ อำเภูอเม่องเชียงใหม� จังหวัด็เชียงใหม�

    

 การแต�งกาย - ข้าราชการในพ่้นที่ แต�งเคร่่องแบบปกติขาว

   - ข้าราชบริพารในพระองค์ แต�งเคร่่องแบบปกติขาว

  

------------------------------------------------------
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(ร่าง)

คำากราบบังคมทูล

ของรักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เพื่อเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น

เข้ารับเหรียญเกียรตินิยม

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ครั้งที่ ๒ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันจันทร์ที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
---------------------------------------

กราบเรียน   นายพลากร  สุวรรณรัฐ์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู�หัว

 กระผมขออนุญาตเบิกผู้ สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 ที่มีผลการศึกษาด็ี เด็�น

จำนวน ๑4 ราย เข้ารับพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม ด็ังต�อไปนี้

เกียรตินิยมเหรียญทอง

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

  นางสาวปภูาพร จันทร์หอม

  นางสาววิภูาษณีย์  ศุภูวัฒน์ชลีกุล

  นายซึ่อ โซึ่ระจี

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

  นางสาวจิรัฐ์ติกาล  บุญมี

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

  นายก้องภูพ  ปัญญาวงศ์

เกียรตินิยมเหรียญเงิน

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

  นางสาวปวีณ์นุช เขี่ยคุ้ย

  นางสาวจุฑิาทิพย์   ปวนหนอง

  นางสาวบุณยานุช  เปี้ยยา
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

  นายฉัตรพงศ์  ผิวนิล

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

  นายธนัตถ์  นาคศิริกุลชัย

  นายสหรัฐ์  เขียวไสว

 

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  นางสาววณิชชา เร่อนแก้ว

  นางสาวพิมพ์วิภูา   มินรินทร์

  นางสาวพรรษชล   สร้อยเกียว
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รายนามมหาบัณฑิตและบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำาปีการศึกษา 2563



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563

1 นางสาวธนัชพร  โพธิกลาง

2 นางสาวนริสรา  ปินตาแจ�ม

3 นางสาวปัทมา  ตุงคะเสรีรักษ์

4 นางสาวรัตนวลี  คำาเด็ช

8 นางสาวปภูาพร  จันทร์หอม

9 นางสาวปวีณ์นุช  เขี่ยคุ้ย

10 นางสาวจิตสุภูา  พัทธยากุล

11 นางสาวธิตรา  ผงราช

12 นายปฏิิภูาณ  หมั้นขัน

13 นางสาวเพียงตะวัน  คำามา

14 นางสาวสุณัฐ์ชา  สิงห์แก้ว

15 นางสาวกิตติยา  ชุมภููบาง

16 นางสาวทอฝ่ัน  ด็รัลพร

17 นางสาวพัชรี  เสียงประเสริฐ์

18 นางสาวจารุภูัทร  ซึ่าสังข์

19 นางสาวอรัญญา  พรมรังฤทธิ�

20 นางสาวกวินทิพย์  วิลาสสูงไกล

21 นางสาวสบันงา  ด็ุมเพชร

22 นางสาวด็รุณี  วงค์วารใจ

23 ว�าที่ร้อยตรีหญิงเฉลิมขวัญ กุศล

24 นางสาวนันทนา  ทิแก้ว

25 นางสาวรัชนีกร  คุ้มแก้ว

26 นางสาวแพรพลอย  วงษ์สว�าง

27 นางสาวพิมพ์สุภูา  วงศ์สม

28 นางสาวสุภูาภูรณ์  ก๋องวงค์

29 นางสาวกนกพร  เน่่องอุตม์

30 นางสาวชลธิชา  คีรีตระหง�าน

31 นางสาววรัชยา  อริยะด็ิบ

32 นางสาวศศิธร  คำาปลิว

33 นางสาวอภูิญญา  ภูัครพานิชย์

34 นางสาวกาญจนา  เพชรกิจเจริญ

35 นางสาวเกศรินทร์  ใจคำา

36 นางสาวปกิตตา  ทิพยศ

37 นางสาวมณีวรรณ  ใจปิง

38 นายอลงกรณ์  ศิริมาตย์

ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.บริหารธุรกิจ) 

ปริญญา บัญชีบัณฑิต (บช.บ.การบัญชี) 

5 นางสาววนัสนันท์  ผ�องแผ้ว

6 นางสาวศุภูนิตย์  สุริยะวงค์

7 นายโสภูณวิชญ์  ชีวนันทด็ิษฐ์์

เกียรตินิยมอันด็ับ 1 เหรียญทอง

เกียรตินิยมอันด็ับ 1 เหรียญเงิน

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

รายนามบัณฑิต ประจำาปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563

39 นางสาวขนิษฐ์า  สุวรรณคำาภูู

40 นายเจษฎา  ยะอินต๊ะ

41 นางสาวธนภูรณ์  ธรรมใจกูล

42 นางสาววิลาวัลย์  คนเที่ยง

43 นางสาวนิภูาพร  ต๊ะสุภูา

44 นางสาวนิศาชล  หลงแสน

45 ว�าที่ร้อยตรีหญิงจีรานันท์ การะพัด็

46 นางสาวเกวลิน  สมโพธิ�

47 นางสาวจารุวรรณ  แก้วมา

48 นางสาวโชติกา  ใจเพียร

49 นางสาวภูานุมาส  ฉายสุวรรณ์

50 นางสาวสาลินี  ทาตระกูล

51 นางสาวสุคนธวรรณ  นนทศรี

52 นางสาวหทัยรัตน์  วัด็แด็ง

53 นางสาวอินธิรา  รุ�งช่่น

54 นางสาววิริยา  คำาแอนนา

55 นางสาวศิริพร  สาระวรรณา

56 นางสาวอมรรัตน์  ถมนาม

57 นางสาวกมลวร  เสียงเพราะ

58 นางสาวกรณิการ์  ไพยราช

59 นางสาวเกศวด็ี  จุไรภูัทร

60 นายไกรวิชญ์  นภูาลัย

61 นายขจรเกียรติ  อุด็หมอ

62 นางสาวจิด็าภูา  บัวแด็ง

63 นางสาวจิราพร  ไชยเม่อง

64 นางสาวจุฑิามาศ  ก้อนคำา

65 นางสาวฉวีวรรณ  ธิทะโพธิ�

66 นางสาวชลด็า  หลักฐ์าน

67 นางสาวฐ์ิติยา  ม้ายอง

68 นางสาวณัฐ์ชยา  ปัญญาทิพย์

69 นายทิพย์รด็า  ศรีแก้ว

70 นางสาวธัญลักษณ์  เจียตระกูล

71 นางสาวนภูัสสร  ชินวงค์

72 นางสาวเบญญาภูา  กองอุด็ม

73 นางสาวปนัสยา  จินาวงค์

74 นางสาวปัญญาพร  บุญหิน

75 นางสาวปิยะธิด็า  ศรีเพชร

76 นางสาวพรนภูัส  คำาหอม

77 นางสาวพะแฮ่  ด็ุจแผ�นด็ิน

78 นางสาวพัชญ์ภูคนันท์ ชัยพิบูลย์

79 นางสาวพิมพ์วิภูา  วงค์ริยะ

80 นางสาวมยุรินทร์  อิ่นคำา

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

81 นางสาวมาวิษา  ท้าวอาวุธ

82 นางสาวลลิตวด็ี  ชาวเวียง

83 นางสาวลักษณา  กำาเนิด็สูง

84 นางสาววรรณภูา  วงเกี๋ยงคำา

85 นางสาววิจิตตรา  เหล�าลุมพุก

86 นางสาววิภูาพร  เลาจ่อ

87 นางสาวศิริญญา  เมฆ์แสน

88 นางสาวศิริลักษณ์  แซึ่�พร�าน

89 นางสาวศุภูกานต์  กันทะอุโมงค์

90 นางสาวสัจจพร  ปูทะ

91 นางสาวสิรินทรา  สิทธิชัยวงค์

92 นางสาวสิริพร  ปิ�นแก้ว

93 นางสาวสุกันยา  กำาแพงแก้ว

94 นางสาวสุคนธ์ทิพย์  วงค์วาลแก้ว

95 นางสาวสุทธิด็า  ชุมภููทีป

96 นางสาวสุภูาพร  หลอด็ทองหลาง

97 นางสาวอมรรัตน์  ต๊ะล้อม

98 นางสาวอริสา  บุญยา

99 นายอิทธิพงศ์  ชัยชนะ

100 นางสาวกนกพร  วุ�นกลัด็

101 นางสาวกนกอร  ธรรมสงบยิ่ง

102 นางสาวกัญญารัตน์  วิจิตรฉัตรชัย

103 นางสาวกิตติภูรณ์  บุญมา

104 นางสาวจตุพร  เกียรติรุ�งสวัสด็ิ�
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105 นางสาวจิตสุภูา  แซึ่�จ้าง

106 นางสาวจิราภูรณ์  ฉิมอ้อย

107 นางสาวจุฬาลักษณ์  แซึ่�เฮ่�อ

108 นางสาวชนนิกานต์  ยาใจ

109 นางสาวณหทัย  แย้มโชติ

110 นางสาวณัฏิฐ์ณิชา  ชัยรัตนสุวรรณ

111 นางสาวณัฐ์กานต์  คณานันท์

112 นางสาวตะเพียนทอง ธงชัยการกิจ

113 นางสาวทิพตยา  นันตาบุตร

114 นางสาวทิวาพร  นัยติ๊บ

115 นางสาวธนนันท์  อย�างคุณธรรม

116 นางสาวธิติญาภูรณ์  เพิ่มพูล

117 นางสาวนิชนันท์  พนาปานแก้ว

118 นางสาวบุษยา  ปัญญาบุตร

119 นางสาวปวีณา  เช่้ออ�ำา

120 นางสาวผการัตน์  ฟักทองอยู�

121 นางสาวพัชรพร  หมอนเม่อง

122 นางสาวเพียงเด็่อน  ภููใหมพรหม

123 นางสาวแพรวพรรณ โตตามเกียรติ

124 นางสาวมัชฌิมา  รักพ�วง

125 นางสาวรัชนีกร  ตาสะหรี

126 นางสาวรัตติกาล  วิบูลย์สมบัติ

127 นางสาววันเพ็ญ  แซึ่�ก่อ

128 นางสาววันวิสา  ชมบุญ

129 นางสาววารุณี  ตุ้ยเขียว

130 นางสาววิจิตรา  วันด็ี

131 นางสาววิลาวัลย์  บุญสติ

132 นางสาวศิริวรรณ  สร้อยทอง

133 นายสิริพงศ์  วรรณบุตร

134 นางสาวสุด็ารัตน์  เร่องทอง

135 นางสาวสุวนันท์  สุขรี

136 นางสาวอทิตยา  ปินเตา

137 นางสาวอรวรรณ  เคร่อแขม

138 นางสาวอรอุมา  แสงกล้า

139 นางสาวอัญชิสา  แซึ่�โค้ว

140 นางสาวอารีย์  เพิ่มเขียว

141 นางสาวอารียา  แพทย์ไชโย

142 นางสาวอารียา  อังชัน

143 นายกฤษฎา  ปินติ๊บ

144 นางสาวกัญญารัตน์  ศรีคุณโกสุม

145 นางสาวกัลยาณี  กองตุ้ย

146 นางสาวจามิกร  จันทร์พรหม

147 นางสาวจินต์จุฑิา  ต�อมพิทักษ์ไพร

148 นางสาวชนัญชิด็า  แซึ่�ท้าว

149 นางสาวณัฐ์ริกา  ช่่นกระจ�าง

150 นางสาวนัด็ธิด็า  สมพิพงษ์

151 นางสาวนัทธมน  สุริยพรม

152 นางสาวนุชรินทร์  ไชยศิริ

153 นางสาวบัณฑิิตา  แก้วนา

154 นางสาวปฏิิญญา  นามวงค์

155 นางสาวพรนิสา  มะโนวร

156 นายภูัครพงศ์  น้อยนาค

157 นางสาวภูัชรี  ด็ีตันนา

158 นางสาวมนัสพร  ตาเขียว

159 นางสาวรวิสรา  คำาพา

160 นายรุ�งโรจน์  หล้าธิ

161 นายวรุฒ   มงมาตร

162 นายวุฒิชัย  ยอด็เหล็ก

163 นางสาวสิรภูัทร  สุมทุม

164 นางสาวสุปรียา  สมศรี

165 นางสาวอรปรียา  วรโยทร

166 นางสาวอาริยา  ศรรบศึก

167 นางสาวอารียา  เสนนันตา

168 นางสาวกรรณิการ์  สายต๋าคำา

169 นางสาวกัลยาณี  ไสยาสน์

170 นางสาวกาญจนรัตน์ ภูิญโญขวัญ

171 นางสาวขวัญกมล  เทพพรมวงศ์

172 นางสาวจิตตา  อะซึ่องกู�

173 นางสาวจิราวรรณ  จาวะนา

174 นายจีรพงศ์  อภูัย

175 นางสาวจุฑิามาศ  เตจ๊ะนัง

176 นางสาวเจนจิรา  ถาวัน

177 นางสาวชฎาพร  หน้าผ�อง

178 นางสาวชฎาภูรณ์  มูลออน

179 นางสาวชนัญชิด็า  หล�อวงค์

180 นางสาวชนากานต์  จันทร์มูล

181 นางสาวชนากานต์  จันทะราช

182 นางสาวชนิตตา  ฟังเย็น

183 นางสาวชลาลัย  พวงสุวรรณ

184 นางสาวชัชชษา  จิระศักด็ิ�

185 นางสาวญาณภูัค  ใจเชยชม

186 นางสาวฐ์ิด็ายุ  พรมอินทร์

187 นางสาวฐ์ิติกานต์  จี๋แก้ว

188 นางสาวฐ์ิติวรภูัทร  ธาตุรักษ์
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189 นายฑิานันท์  วงศ์ใหญ�

190 นางสาวณัชธิด็า  กันธิรา

192 นางสาวณัฐ์ณิชา  เหล็กสุข

193 นางสาวณัฐ์ธิชา  มณีกุล

194 นางสาวณัฐ์ธิด็า  ใจมา

195 นางสาวณัฐ์ธิด็า  ใสส�อง

196 นางสาวณัฐ์ริกา  อริยะ

197 นางสาวทัด็ด็าว  รังสรรค์

198 นางสาวทิตยา  ลุงจันทร์

199 นางสาวธัญญาเรศ  คำานนท์

200 นางสาวธันยพร  ทิพยะจันทร์

201 นางสาวธันยพร  วงค์จักร

202 นางสาวธิติสุด็า  สายสิงห์

203 นางสาวนภูสร  ชมโกศล

204 นางสาวนภูัสวรรณ  เพ็ชรสวัสด็ิ�

205 นางสาวนฤมล  พรมกร

206 นางสาวนัทธมน  หวันจันทร์กูล

207 นางสาวนัทวรรณ  ศาสตร์สาระ

208 นางสาวเนตรนภูา  ทาโน

209 นางสาวปณิฏิฐ์า  กุลนา

210 นางสาวปภูัสรากรณ์ มีจันทึก

211 นางสาวปภูาพินท์  คำาภูิระแปง

212 นางสาวปรางชนก  มหัปปานันท์

213 นางสาวปาริฉัตร  เสนานุช

214 นางสาวปี   แสงเร่อนกู�

215 นายเปรม   นันทมงคลชัย

216 นายผไทธน  พันสุภูะ

217 นายพงศกร  เคหะลุน

218 นางสาวพงศ์พิสมัย  จิตติกรกาญจน์

219 นางสาวพรพิมล  จันทร์กา

220 นางสาวพรไพลิน  ตาพนัส

221 นางสาวพรรณทิรา  บัวแด็ง

222 นางสาวพรรณภูา  คำาแก้ว

223 นางสาวพัชรนันท์  ทองอุบล

224 นางสาวพัชรี  ณ พิกุล

225 นายพัฒนา  จิ่งต�า

226 นางสาวพิมพ์ผกา  พวงเงินมาก

227 นางสาวพิมภูกา  จิตรแจ้ง

228 นางสาวพิรัญญา  สมเสาร์

229 นายพีรวิชญ์  อุตะมา

230 นางสาวภูัทติยาพร  แสนหล้า

231 นายภูัทรด็นัย  พิงคะสัน

232 นางสาวภูัทรวรรณ  ต�วนวิวรรธน์

233 นางสาวภูัสรา  วงค์พุฒ

234 นางสาวภูิญญาพัชณ์ จันทร์อินตา

235 นางสาวโยษิตา  มูลอิ่น

236 นางสาวรวิวรรณ  คันธงไชย

237 นางสาวระวิวรรณ  ศรีพันธ์

238 นางสาวรักษิณา  ใจงาม

239 นายรัชกฤช  วรรณศรี

240 นางสาววทันยา  จอมแปง

241 นางสาววรกมล  กิติยศ

242 นางสาววิลาวัลย์  พรรณสุข

243 นายศตวรรษ  บุญญกิติกร

244 นางสาวศรัญญา  นวลหงษ์

245 นางสาวศิรด็า  วงศ์พิทักษ์วัฒนา

246 นางสาวศิริรัตน์  ภููมิมา

247 นางสาวศิริลักษณ์  เเอบคำา

248 นางสาวศิริวรรณ  ซึ่องเงิน

249 นางสาวศุธาภูรณ์  เมธา

250 นายศุภูกันต์  ไชยศิลป์

251 นายศุภูานัน  ใจพิจิต

252 นายสรโม   เอ�าแม

253 นางสาวสุนทรีลักษณ์ คำาอ�อน

254 นางสาวสุพิมพร  ยาด็ี

255 นางสาวหทัยรัตน์  วงศ์สูน

256 นายอคิณรา  สุภูาโสด็

257 นางสาวอนัญญา  สุรินทร์เปาว์

258 นายอนุพงค์  ติยวลีศรี

259 นางสาวอภูิญญา  กันธิมา

260 นางสาวอภูิรักษ์  โพธิ

261 นางสาวอ้อมใจ  สมแก้ว

262 นางสาวอักษราภูัค  ออนคง

263 นางสาวอังควรา  ชัยปัญญา

264 นางสาวอัญชลี  เร่อนนาค

265 นางสาวอาภูานุช  ศรีทิพันธุ์

266 นางสาวเอรวัณ  นันตา

267 นางสาวกัลยารัตน์  ปิกตหลก

268 นางสาวจิราพรรณ์  จอมคีรี

269 นางสาวจุฑิามาศ  เกริกไพรี

270 นางสาวชนิกาญจน์  อุบลศรี

271 นางสาวชลธิชาพรรณ สุขโชติ

272 นางสาวณัฐ์กานต์  บุญเทศ

273 นางสาวณัฐ์ตินันท์  ปะละน�าน
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274 นางสาวณัฐ์มล  เตชะ

275 นางสาวณิชาภูัทร  ใจกล้า

276 นางสาวด็วงกมล  บุญยงค์

277 นางสาวทักษิณา  เหม่องทองมูล

278 นางสาวธัญภูัส  กลิ่นจันทร์

279 นางสาวธันยธร  กาวินคำา

280 นางสาวนงคราญ  วงค์สาไฮ่

281 นางสาวนพวรรณ  ธวัฒนพงษ์

282 นางสาวนฤมล  สมมุติ

283 นางสาวนันทรัตน์  หม่่นทา

284 นางสาวพรรณวิภูา  แสนเคร่อ

285 นางสาวพัชรพร  แสงบุญเร่อง

286 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ�  จิตรเร่อน

287 นางสาวแพรวสกุล  ทองอิสสระ

288 นางสาวมุทิตา  บุญยศยิ่ง

289 นางสาววนัชพร  พาหาสิงห์

290 นางสาววนารี  หอมแก�นจันทร์

291 นางสาววนิด็า  ปาละแด็น

292 นางสาววรรณพร  วงษ์พานิช

293 นางสาววัชราภูรณ์  มะโนธรรม

294 นางสาวศิรด็า  มูลหล�อ

295 นางสาวศิริพร  วังปา

296 นางสาวสุด็ารัตน์  แก้วลังกา

297 นางสาวสุวนันท์  บรรเทา

298 นางสาวสุวิมล  สุโน

299 นางสาวหทัยชนก  จวงเงิน

300 นางสาวอิชยา  เบญจญาติ

301 นายณัฐ์พงษ์  อุเทียม

302 นางสาวศิริลักษณ์  ร�อนทอง

303 นางสาวกฤษณา  วรรณศักด็ิ�

304 นางสาวจีรภูรณ์  พัตรา

305 นางสาวจุฑิามาศ  รอบรู้

306 นางสาวสุรอนงค์  อุด็มี

307 นางสาวนัจนันท์  ใจศรี

308 ว�าที่ร้อยตรีกฤษฎา  มหาวัน

309 ว�าที่ร้อยตรีหญิงชารินา สระแก้ว

310 ว�าที่ร้อยตรีหญิงปฐ์มพร เสนนันตา

311 ว�าที่ร้อยตรีหญิงภูัทรินทร์ สมควร

312 จ�าอากาศโทหญิงสุนิตา สุด็สาคร

313 นางสาวกัญจนพร  เขยเป็นสี

314 นางสาวกานต์มณี  เสนา

315 นางสาวกุลนันท์  ตาสาย

316 นางสาวเพ็ญพิชชาพร หล�ายนาสาร

317 นายสิทธิศักด็ิ�  กิจพิทักษ์

318 นางสาวสุกัลยา  หล้าแก้ว

319 นางสาวอรณิชา  สูงงาม

320 นางสาวอุไรพร  ภููนาเพ็ชร

321 นางสาวกมลชนก  บุญหล้า

322 นางสาวคชาภูรณ์  เหม่อนรอด็ด็ี

323 นางสาวจิราภูรณ์  สุคันธจันทร์

324 นางสาวจุฑิาทิพย์  ฟองลม

325 นางสาวจุฑิามาศ  สาหร�าย

326 นางสาวชนิกานต์  ภูัทราชยานันต์

327 นางสาวชลลด็า  สุวรรณเนตร

328 นายญาณวิทย์  สุวรรณจันทร์รัสมี

329 นางสาวฐ์ิติรัตน์  ทองน้อย

330 นางสาวณฐ์พร  แก้วสีนวล

331 นางสาวด็ารา  คงยิ่งพัฒนากุล

332 นางสาวทิชากร  ปวนสุก

333 นางสาวทิพย์วิมล  อ�อนนิ่ม

334 นางสาวธิติสุด็า  ด็อกจันทร์

335 นางสาวบุษบากร  ใจด็ี

336 นางสาวบุษยา  ยมเกิด็

337 นางสาวปริชญา  บุญคำามูล

338 นางสาวปาณิสรา  เร่องแจ�ม

339 นางสาวปิยพร  สังสีแก้ว

340 นางสาวพัชยา  ทองสุก

341 นางสาวพิชชาภูา  เลิศล้ำาปฐ์พี

342 นางสาวเพ็ญนภูา  ภููพุ�ม

343 นางสาวมณฑิิรา  กาวีระ

344 นางสาวยุภูา  ขำาคม

345 นางสาววริศรา  แก้วบุญธรรม

346 นางสาววันวิสาข์  บัวศรี

347 นางสาววาสนา  เซึ่ิบรัมย์

348 นางสาวศิริพร  แซึ่�ย�าง

349 นางสาวศิริพร  สำาราญไพบูลย์

350 นางสาวศุภูสุตา  ทิมทอง

351 นางสาวสุพรรษา  โทนสังข์อินทร์

352 นางสาวอนุธิด็า  ด็้วงนา

353 นางสาวอรสา  พันธุ์วนาสราญ

354 นางสาวอัชกุล  อนุตรพงศ์

355 นางสาวอาทิตยา  เส็งประสาร

356 นางสาวอารียา  วังสิงห์

357 นางสาวกมลชนก  เคร่อหวัน

35



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563

358 นางสาวกมลประภูา  อินน้อย

359 นางสาวกัลยารัตน์  คำาสุรันทร์

360 นางสาวเกวลิน  นุราช

361 นายฉัตรด็นัย  สายสิญน์

362 นางสาวชลธิชา  กุลณาวงค์

363 นางสาวณัฐ์ชาด็า  ไชยเขียว

364 นางสาวธนธรณ์  กาวินันท์

365 นางสาวธัญวรัตน์  ธรรมศิริ

366 นางสาวนฤมล  มานะกิจ

367 นางสาวนันทวรรณ  ด็วงมณีย์

368 นางสาวนิศารัตน์  รัตนวิฑิูรย์

369 นางสาวพรทิพย์  สุวรรณ

370 นางสาวพรรณกร  คำาเร่อง

371 นางสาวพิทยารัตน์  ใจจะด็ี

372 นางสาวมัณทนา  วงค์สวัสด็ิ�

373 นางสาวรัญชิด็า  ศรีเพชร

374 นางสาววราภูรณ์  เกียงภูา

375 นางสาวศิรประภูา  อินจา

376 นางสาวศุภูานัน  วิชัยคำา

377 นางสาวศุภูานิช  วิชัยคำา

378 นางสาวสุภูัสสร  ลัมวุฒิ

379 นางสาวสุภูารัตน์  จันทา

380 นางสาวสุวนันท์  จันไชยยศ

381 นางสาวอภูิษฎา  บุญเร่อง

382 นายกรรชัย  ฝ่ั้นอ้าย

383 นางสาวกรรณิกา  นามัง

384 นางสาวเกวลิน  อภูิวงค์

385 นางสาวขวัญฤทัย  ปัญญา

386 นายจีรวุฒิ  สิริปัญญาวงศ์

387 นางสาวจุฑิามาศ  คำามา

388 นางสาวจุฑิามาศ  ศรีเพียไชย

389 นายชวลิต  ชมภููเทพ

390 นางสาวชาณิกา  ปัญญานะ

391 นางสาวชาศินี  จริตยนต์พันธุ์

392 นางสาวฐ์ิรชญา  รัตนอุบล

393 นางสาวณัฐ์นิชา  คำาศิริ

394 นายเด็ชา   ปันทา

395 นางสาวเต็มสิริ  โกศลวัฒนกุล

396 นางสาวธนัญญา  ด็ิษฐ์เทศชัย

397 นางสาวธนาพร  ศรีรัตนะสุวรรณ์

398 นางสาวธนิสสรา  การรักษ์

399 นางสาวธัญญลักษณ์ ศุภูชัยทิวารัตน์

400 นายนครินทร์  สุวรรณด็ี

401 นายนครินทร์  อาจแก้ว

402 นางสาวบังอร  วงค์ประสิทธิ�

403 นายประสิทธิ�  สิริปัญญาวงศ์

404 นางสาวปริชญา  ทับเพ็ชร

405 นายปัฎธวี  ใบตัน

406 นางสาวปานตะวัน  อินต๊ะมะกอก

407 นางสาวปิยะพร  ก้าวทางทอง

408 นางสาวปิยะวรรณ  จันทะระ

409 นางสาวพัชรินทร์  ธงสาย

410 นายภูานุพงษ์  ศรีวิไชย

411 นางสาวมัลลิกา  คมอ�อน

412 นางสาวมุขสุด็า  สุทธกุล

413 นางสาวรัชฎาภูรณ์  สีเงิน

414 นางสาวลัด็ด็าวรรณ  จันทะเป็ง

415 นางสาววรรณศิณี  แซึ่�โค้ว

416 นางสาววรัชยา  ภูัทรเคหะ

417 นางสาววริศรา  จอมแพง

418 นางสาววิราภูรณ์  ขิงเคร่อ

419 นางสาวศิวปรียา  วิยะแก้ว

420 นายศุภูกิจ  ณ นคร

421 นางสาวสิริรัตน์  สุทธิแสน

422 นางสาวสิริวิมล  ด็วงคำา

423 นายสุกฤษฎิ�ชัย  เพทัย

424 นางสาวสุพัตรา  สายใจ

425 นางสาวสุมลฑิามาศ  รังสรรค์

426 นางสาวหทัยกาญจน์ ใชยเลิศ

427 นางสาวเหมย  ลุงซึุ่ง

428 นางสาวอัจจิมา  วงค์วัง

429 นางสาวกัญญามาศ  เม่องมูล

430 นางสาวกัณณิกา  สีจา

431 นางสาวเกวริน  จำาภููวรรณ์

432 นางสาวขนิษฐ์า  มโนนึก

433 นางสาวชนัญธิด็า  ก๋านันตา

434 นางสาวชลธิด็า  ธิซึ่าว

435 นางสาวชลลด็า  อ้างอิง

436 นางสาวชุติมา  จันตา

437 นางสาวณัชชา  เช่้อตา

438 นางสาวณัฐ์ชา  วังตุ�น

439 นางสาวณัฐ์ธิด็า  พยาชัย

440 นางสาวณัฐ์พร  ฮ่าวปินใจ

441 นางสาวณัฐ์มน  การร้อน
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442 นางสาวธันวิกา  สายหล้า

443 นางสาวนันทณัฐ์  วงศ์ปิน

444 นางสาวประภูาพร  ต๊ะสูง

445 นางสาวปานทิพย์  ยะอ้อน

446 นางสาวภูัคจีรา  ทองคำาด็ี

447 นางสาวภููธนีย์  สกีแพทย์

448 นางสาวมยุริน  แก้วใจบุญ

449 นางสาวมิ่งมาศ  ด็อกจา

450 นางสาวรัตน์ติยากร  คำาวัง

451 นางสาววิชญา  ทองค้าไม้

452 นางสาวศิวาภูรณ์  จำาเด็ิม

463 นางสาววิภูาษณีย์  ศุภูวัฒน์ชลีกุล

464 นางสาวบุณยานุช  เปี้ยยา

465 นางสาวแชน  สวอนเบอร์ร�า

466 นายจุฑิาวุฒิ  วงษ์ด็ี

467 นางสาวกชกร  ฟูมั่น

468 นางสาวชนัญญา  ปัญญายศ

469 นางสาวนฤมล  ทิพสุคน

470 นางสาวสตรีรัตน์  มาละวัน

471 นางสาวมินลด็า  ภููกองชัย

472 นางสาววีนัสนัน  ตะเพียนทอง

473 นางสาวฐ์ิติรัตน์  ด็วงชุ�ม

474 นายณัฐ์กร  แสนใจ

475 นางสาวปาริชาติ  ปินตาเปี้ย

476 นางสาวสุชาวลี  กุยแก้ว

477 นางสาวอรไท  เขียวชอุ�ม

478 นายกนต์ธร  ทรงสุรางค์

479 นางสาวจุรีย์พร  เชียงโญ

480 นางสาวณัฐ์ิด็า  ต�อมใจ

481 นางสาวบุญฑิริกา  จันทร์เทศ

482 นางสาววัชรพร  เม่องชัย

483 นายปริญญา  สมยะ

484 นางสาวทาณิชา  แสนหาญสิริกุล

485 นางสาวจุฑิามาศ  คำาอินเหลา

486 นางสาวชนาการต์  สุด็โท

487 นางสาวชยธิด็า  ชูศรี

488 นางสาววรินทร์ลด็า  กังสด็าลไพรัตน์

489 นายสมบุญศักด็ิ�  สุวรรณ์

490 นายณัฐ์ด็นัย  เหมกุล

491 นายธนากร  ว�าง�าย

492 นางสาวนริศรา  คำาวงเวียน

453 นางสาวษมาภูรณ์  ปานเพชร

454 นางสาวสุด็ารัตน์  อินปัญญา

455 นางสาวสุภูาวรรณ  พุ�มน้อย

456 นางสาวอาทิตยา  ศรีธวัช

457 นางสาวนฤมล  บุญเร่อง

458 นางสาวกนกอร  มาด็า

459 นางสาวมนัสชนก  เตชะโสด็

460 ว�าที่ร้อยตรีหญิงรุ�งทิพย์ ธิบด็ี

461 ว�าที่ร้อยตรีหญิงอัญนิกา จำาปามณี

462 ว�าที่ร้อยตรีหญิงพรสวรรค์ พันธุ์ศรี

เกียรตินิยมอันด็ับ 1 เหรียญทอง

เกียรตินิยมอันด็ับ 1 เหรียญเงิน

เกียรตินิยมอันด็ับ 1 เหรียญเงิน

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

37

ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.บริหารธุรกิจ)



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563

493 นางสาววรกานต์  มาเขียว

494 นางสาวฐ์ิตาภูรณ์  สงคราม

495 นางสาวสุพัฒตรา  ปาละ

496 นางสาวพัชราภูรณ์  พวงเงิน

497 นางสาวเกวลิน  พันธ์อุโมงค์

498 นางสาวฉัตรญาด็า  ม�วงแก้ว

499 นางสาวชนรด็า  กันธิ

500 นายชนานันท์  บัวใหญ�

501 นางสาวชนาภูา  เชษฐ์า

502 นางสาวช�อทิพ  ราชรักษ์

503 นางสาวโชติกา  รอด็สุวรรณ

504 นางสาวณัฐ์ณิชาภูรณ์ เที่ยงตรง

505 นางสาวเตชินี  ใหญ�พงศ์

506 นางสาวธัญจิรา  แซึ่�เหลว

507 นางสาวนริศา  ยาธิ

508 นางสาวนาตาชา  สิงห์สุข

509 นางสาวพรรณิการ์  ญาติกา

510 นางสาวพัชรินทร์  ชินรักษ์

511 นางสาวพิมลพรรณ  กาวีอิ่น

512 นางสาวแพรนวล  จันทร์ด็ี

513 นางสาวมณีแก้ว  ออต๊ะ

514 นางสาววราภูรณ์  รำาไพ

515 นางสาววีรินทร์ภูัทร์  อุประโมงค์

516 นางสาวศด็านันท์  เสาร์แก้ว

517 นางสาวสุรีรัตน์  อ้นน้อย

518 นางสาวอัญญมณี  ใสแก้ว

519 นางสาวกมลวรรณ  หวัด็นิโน

520 นางสาวฐ์าปณี  ภููตาส่บ

521 นางสาวณัฐ์ธิด็า  บุญเอีย

522 นางสาวณิชาวีร์  ธิหมุด็

523 นางสาวธัญญาเรศ  ไชเช่้อ

524 นางสาวนิภูาพร  การะบูรณ์

525 นางสาวนุชบา  ทองฟู

526 นางสาววัชราภูรณ์  ฉลอม

527 นางสาวสกาวเด็่อน  บุญย่น

528 นางสาวอัมพิกา  ศรีทิชุม

529 นางสาวอารียา  สักหลอด็

530 ว�าที่ร้อยตรีหญิงยลพัชร์ แจ้คำา

531 ว�าที่ร้อยตรีหญิงรุจิรา ปากหวาน

532 นางสาวชนนิกานต์  เร่อนคำา

533 นางสาวเวทิกา  พุทธา

534 นางสาวทองสร้อย  กลีบมะลิ

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2
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535 นางสาวพิภูัทรา  ศรีสุขเด็ช

536 นางสาววิไลวรรณ  กันรักษา

537 นางสาววิมพ์วิภูา  คำาอ้าย

538 นางสาวอรอนงค์  ด็ินไธสง

539 นางสาวกนกวรรณ  ปุด็อินทร์

540 นายจักรกฤษณ์  แก้วอินชัย

541 นางสาวณิชรัตน์  อริญชย์ธนโชติ

542 นางสาวธนภูร  หร่อตระกูล

543 นายพงศ์ศิริ  ศิลป์ไพบูลย์

544 นางสาวโยธกา  อินต๊ะเสน

545 นางสาววรรณวิไล  มั่นยุติธรรม

546 นางสาวศุภูิสรา  สีตลาภูินันท์

547 นางสาวสาวิตรี  คำาแหลง

548 นางสาวสุด็าวรรณ  เม่องใจ

549 นายสุริยา   น้อยจันทร์ต๊ะ

550 นางสาวอำาพร  วงศ์คำา

551 นางสาวณัฏิฐ์ณิชา  สังสนา

552 นางสาวณัฐ์ธิด็า  กันทา

553 นางสาวนิภูาวรรณ  แด็งสอน

554 นายปริญญา  ยุชมภูู

555 นางสาวไพรริน  ปรางศรี

556 นางสาวอังคณา  ปละอุด็

557 นางสาวกฐ์ิน  สมศรี

558 นางสาวกาญจนา  ยะกิจ

559 นางสาวกุณฑิิฎา  ไพบูลย์

560 นางสาวเกศวริน  รำาไพ

561 นายคงกะพัน  ท้าวศิริ

562 นายเจนณรงค์  สุตะวงค์

563 นางสาวชญานิศ  ยศบุรุษ

564 นางสาวฐ์ิติพร  อินชัยวงค์

565 นางสาวณัฐ์ณิชา  ปันเจิง

566 นางสาวณัฐ์ธิด็า  ส�องแสง

567 นางสาวณัฐ์มล  ใจกาศ

568 นางสาวธัญจิรา  ชะอุ�ม

569 นายธัญวด็ี  แนววิเศษ

570 นางสาวนภูาพร  กันทะเขียว

571 นางสาวนิตยา  จันทาพูน

572 นางสาวนิรมล  นางาม

573 นายบรรเจิด็  กันทากาศ

574 นางสาวปนัด็ด็า  เลิศเจริญ

575 นางสาวปาณิศา  บุญย่น

576 นางสาวผการัตน์  คำาเร่อง

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

577 นางสาวภูัทรศรี  อาศัย

578 นางสาวภูัทราวด็ี  จิน๊ะ

579 นายภููวนัย  ฟองคำา

580 นางสาวมินตา  แตงประวัติ

581 นางสาวรจนา  ก้อนคำา

582 นางสาวรวิภูา  กันธิยะ

583 นางสาวศิริลักษณ์  บุญเรียง

584 นางสาวศิริลักษณ์  พลทา

585 นางสาวสร้อยเพชร  สายแก้ว

586 นางสาวสรินทิพย์  ต�อมแก้ว

587 นางสาวสาวิตรี  ศรีกลชาญ

588 นางสาวสิรีธร  ใจชุ�ม

589 นางสาวสุภูาชา  โนรอด็

590 นางสาวอัมพิกา  เตรียมไธสงค์

591 นายกรวิชญ์  แก้วคำา

592 นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์จ�า

593 นางสาวกัณฐ์มณี  ด็วงแก้ว

594 นางสาวกานต์ธิด็า  คำาภูิระวงศ์

595 นางสาวกุลนัฐ์  นพคุณ

596 นางสาวจันทนิภูา  คีรีประไพ
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597 นางสาวจิราพร  ยาใจ

598 นางสาวชนิตา  ไชยชมวงศ์

599 นางสาวชลาลัย  มุ�ยแด็ง

600 นางสาวช่่นนภูา  อินทฉิม

601 นางสาวญาณัฐ์ฉรา  โยธา

602 นางสาวฐ์ิติรัตน์  สุรินทะ

603 นายณัฐ์พงษ์  ภูู�คง

604 นางสาวณัฐ์พร  ประด็ิษฐ์

605 นางสาวด็ลพร  ไชยคำาพันธ์

606 นายทรงวุฒิ  รวมเขียน

607 นายทวีทรัพย์  ส่บทิ

608 นางสาวธนพร  เปรมพล

609 นางสาวธิติสุด็า  สนิทผล

610 นางสาวนภูัสวรรณ  มากมูล

611 นางสาวนฤกร  บัวเป็ง

612 นางสาวนฤมล  ถนอมกลาง

613 นางสาวนวินด็า  จารุบรรพต

614 นางสาวนันทวัน  ตาคำา

615 นางสาวน้ำาทิพย์  เช่้อด็ี

616 นางสาวนิตสิยา  สิหิงค์

617 นางสาวนุศรา  หลิด็ชิววงค์

618 นางสาวปราณี  ทิเอี่ยม

619 นางสาวปิยะมาศ  แสงโพธิ�

620 นางสาวพรอุษา  น้อยวรรณะ

621 นางสาวพัชรพร  เร่องเอก

622 นางสาวภูัคจิรา  บุญมาแลบ

623 นางสาวภูัทราพร  พึ่งพรม

624 นางสาวมณีรัตน์  กาวีระจันทร์

625 นางสาวรุ�งทิวา  ผึ้งสุข

626 นางสาววรนารี  ตั๋นคำา

627 นางสาววรรณพร  อินตุ๊

628 นางสาววิมลมณี  บุญศรี

629 นางสาวศิริพร  จินะไชย

630 นางสาวสตรีรัตน์  สุบิน

631 นางสาวสุกัญญา  ทองจันทร์

632 นางสาวสุทัตตา  แซึ่�ม้า

633 นางสาวสุนิตา  เผ่อกนาค

634 นางสาวสุวนันท์  ผัด็แสน

635 นางสาวอมรรัตน์  อรชร

636 นางสาวอรวรรณ  ฟักทองอยู�

637 นางสาวอรุณรุ�ง  ด็ีเขียว

638 นางสาวอาทิตยา  ขันฟอง

639 นางสาวกรรณิการ์  กองตา

640 นางสาวกัลยา  สีซึ่้าย

641 นางสาวแคทลียา  ปาแก้ว

642 นางสาวธัญวรัตม์  เสนนะ

643 นางสาวนภูัสวรรณ  เงินสม

644 นางสาวประภูัสสร  มงคล

645 นางสาวปวีย์รัช  ด็ีวุฒิ

646 นางสาวเพ็ญจิณี  สมภูิพงษ์

647 นายภูาสวร  ใจยวน

648 นางสาวลลิวรรณ  ทองแก้ว

649 นางสาววนิด็า  อุด็นัน

650 นายวรัญญู  หาญกา

651 นายเศรษฐ์ฤกษ์  ต๊ะด็ี

652 นางสาวสิริมนต์  กันทะตา

653 นางสาวสุพรรษา  เสาร์รี

654 นางสาวอาทิตยา  สันทา

655 นางสาวกรวรรณ  ทองน้อย

656 นางสาวกัญยานี  ช�วงสันเทียะ

657 นางสาวชไมพร  พรมแด็ง

658 นายชัยญพันธ์  บัวด็้วง

659 นายณัฐ์วงค์  แปลงประวัติ

660 นางสาวตะวัน  บุญยอง

661 นางสาวนนทินี  เกตุแย้ม

662 นายนภูาพร  พวงทอง

663 นางสาวนันทพร  น�วมบุใหญ�

664 นางสาวปภูาวรินท์  ใจเพ็ชร

665 นางสาวพรปรียา  จันทร์ษา

666 นางสาวพรรณิภูา  ขำาเอี่ยม

667 นางสาวพัชราภูรณ์  ศิลจันทร์

668 นางสาวภูัทราภูา  สีงาม

669 นางสาวรักสิกา  คุยด็ี

670 นางสาววันทนีย์  มาริตแตง

671 นางสาวศศิพร  เช่้องาม

672 นางสาวศิริวรรณ  แพงชาวนา

673 นางสาวโศภูิตา  ปาฬี

674 นางสาวสุปรียา  ปั้นพ�อค้า

675 นางสาวสุภูาวด็ี  อ�ำายิ้ม

676 นางสาวหัทยา  เขาแก้ว

677 นายอธิบด็ี  สีนวลอิน

678 นางสาวอรอนงค์  เรียงจอหอ

679 นางสาวกชกร  พิมพ์สวรรค์

680 นางสาวกนกพร  บุญหลง
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681 นางสาวกนกวรรณ  กันนางค์

682 นางสาวกนกวรรณ  ชอบประหยัด็

683 นางสาวกนกวรรณ  ปานาที

684 นางสาวกมลวรรณ  ช่่อหลาย

685 นางสาวกรรณิกา  กานคำา

686 นางสาวกรรณิการ์  ชัยสาร

687 นางสาวกฤติกา  นาด็ี

688 นางสาวกฤติยา  งามตา

689 นายกฤษฎา  ไชยนาด็ี

690 นายกฤษด็า  มะโนนันท์

691 นายกษิด็ิศ  ชุมภูู

692 นางสาวกังสด็าร  สมบุญโสด็

693 นางสาวกัญจนพร  ช่่นตา

694 นางสาวกัญญาณัฐ์  คำาภูิระวงศ์

695 นางสาวกัลย์สุด็า  ยาปัน

696 นางสาวกาญจนา  เยาวเรศ

697 นางสาวกานต์พิชชา  บุญทา

698 นายกิตติพล  สมณี

699 นางสาวกุลนิษฐ์์  วิชัยแสน

700 นางสาวเกตุกาณต์  ด็วงมณี

701 นางสาวเกตุวด็ี  วงค์มูล

702 นางสาวเกษราภูรณ์  พุ�มพะเนิน

703 นายขจรศักด็ิ�  มูลเม่อง

704 นางสาวขนิษฐ์ด็า  แก�นทอง

705 นางสาวครินรัตน์  โลแก้ว

706 นางสาวจริยา  เสรีประชาคม

707 นางสาวจันธิด็า  ชมภูู

708 นายจารุวัฒน์  จันทิด็ง

709 นางสาวจิรทีปต์  เร่องสวัสด็ิ�

710 นางสาวจิรรัญญา  ไชยแสน

711 นางสาวจิราภูา  กันทา

712 นางสาวจิราวรรณ  บุญเที่ยง

713 นางสาวจีราพร  เร่อนเพชร

714 นางสาวจีราวรรณ  อินปวก

715 นางสาวจุฑิามาศ  สุยะใหญ�

716 นางสาวจุฑิาลักษณ์  ใจไหว

717 นางสาวจุฬาลักษณ์  ใจกันธิยะ

718 นางสาวจุฬาลักษณ์  เมเฮ่

719 นางสาวเจนจิรา  โยธาราษฎร์

720 นางสาวเจนนภูา  วรรณแด็งงาม

721 นางสาวชญานี  สิทธิสินธุ์

722 นางสาวชฎาพร  ขุนวงษ์

723 นางสาวชนม์นิภูา  จันทร์หอม

724 นายชนวีร์  อริยศ

725 นางสาวชนาธิป  กาสาร

726 นางสาวชนิกานต์  บุณยรัตพันธุ์

727 นางสาวชนิตา  ณวงค์

728 นางสาวชลธิด็า  มะโนใจ

729 นางสาวชัชวลี  วงศ์เม่อง

730 นายชินาวุธ  สมัครเขตรการณ์

731 นางสาวญาณิศา  เกิด็ผล

732 นางสาวฐ์านิตา  บุญห้า

733 นางสาวฐ์านิศร  แช�มช้อย

734 นางสาวฐ์ิตินันท์  ชุมภูู

735 นางสาวฐ์ิติยา  ฟองมณี

736 นางสาวฑิิมพิกา  อุตพรหม

737 นายณรงค์ฤทธิ�  สมยศ

738 นางสาวณัจฉรียา  ลุงมู

739 นางสาวณัชชา  ถ่อคุณ

740 นายณัชพล  วรรณเลิศ

741 นางสาวณัฏิฐ์์ฐ์า  ไทยเจริญ

742 นางสาวณัฏิฐ์า  รอด็ชะเอม

743 นางสาวณัฐ์กานต์  บุญชัยอาจ

744 นายณัฐ์ณรงค์  ด็วงแก้ว

745 นางสาวณัฐ์ณิชา  ตุ้ยเกี๋ยง

746 นางสาวณัฐ์นันท์  แสงบุญเร่อง

747 นายณัฐ์พงศ์  ไทยสมัคร

748 นายณัฐ์พงษ์  ทรายแก้ว

749 นางสาวณัฐ์พร  ชุ�มใจ

750 นางสาวณัฐ์ริกา  กองแก้ว

751 นางสาวณัฐ์ริกา  เตจา

752 นางสาวณัฐ์ริกา  แผ�นชมภูู

753 นางสาวณัฐ์ริการ์  ไชยมงคล

754 นางสาวณัฐ์รุจา  ธรรมกาศ

755 นางสาวณิชนันทน์  กาวารี

756 นางสาวณิชนันทน์  ยอด็คำา

757 นางสาวด็ลพร  ชำาลิกันฉัย

758 นางสาวด็าว  ลุงจิ่ง

759 นายเด็ชานนท์  เฉพาะธรรม

760 นายไตรภูพ  ด็�านตระกูล

761 นายธนกร  วิริโยฬาร

762 นางสาวธนพร  จามพฤกษ์

763 นางสาวธนพร  พิมพ์กิ

764 นายธนวัฒน์  ปิยจันทร์
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765 นายธนัช   มะลาง

766 นายธนาวัฒน์  กนกรัตนนุกูล

767 นายธนาวัฒน์  ใจมุข

768 นายธรรนวิชญ์  อุด็ป้อ

769 นายธัญญารักษ์  มั่งคั่ง

770 นางสาวธัญสิริ  อินต๊ะแก้ว

771 นางสาวธิด็ารัตน์  แสงปัญญา

772 นายนครินทร์  มูลกาวิน

773 นายนนท์นภูัทร  คำาเเก้ว

774 นางสาวนภูัทร  มโนกสานติ�

775 นายนรา   วรรณา

776 นางสาวนริศรา  ชมเสียง

777 นายนัฐ์วัฒน์  ชัยวัฒนานนท์

778 นายนัธทวัฒน์  โรจน์อุด็มเด็ช

779 นางสาวนันทพร  สิริโสภูาชัยสกุล

780 นายนันทวัฒน์  ด็ำาขำา

781 นางสาวนันทวัน  ประจำาสุข

782 นางสาวนาตยา  วีระจันทร์

783 นางสาวน�าน   ซึ่ิน -

784 นางสาวน้ำาฝ่น  พรมทอง

785 นางสาวนิตยา  อยู�เป๊าะ

786 นางสาวนิธิพร  ลุงทุน

787 นางสาวนิฤนาท  ริยะนา

788 นางสาวนิลเนตร  พรหมโชติ

789 นางสาวเนตรชนก  อุตมะ

790 นางสาวบงกช  พวงบุตร

791 นายบริพัตร์  ปิจจ๊ะ

792 นางสาวเบญจพร  หลักมั่น

793 นางสาวปติญา  ปินตาแสน

794 นางสาวประกายด็าว จินาอ้าย

795 นางสาวประภูัสสร  สุภูา

796 นางสาวประภูาภูรณ์ ใจละออ

797 นายประวิทย์  แก้วเตจ๊ะ

798 นายปริญญา  ด็วงฤทธิ�

799 นางสาวปุณิกา  ทาเกิด็

800 นางสาวเปรมวด็ี  ไชยวัง

801 นายพงษ์ศักด็ิ�  คงคำา

802 นางสาวพชรพร  สรัสยะนันทน์

803 นายพชรพล  ธรรมธิ

804 นางสาวพรนัชชา  บูรณพันธุ์

805 นายพรพงศ์  เจ็งศรีวงศ์

806 นางสาวพรรณสุรางค์ วงค์แปง

807 นางสาวพรรณา  อินทร์ชัยญะ

808 นางสาวพลอยไพลิน บัวเขียว

809 นายพลากร  สุด็าแก้ว

810 นายพัฒนศิลป์  ชวชาติ

811 นางสาวพันธ์พัฒน์  ทิมโต้

812 นางสาวพิงค์พธู  มูลคำา

813 นายพิชชากร  กุณณา

814 นางสาวพิมพ์ใจ  แซึ่�ว�าง

815 นางสาวพิมพ์ชนก  อนันต๊ะ

816 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ�  จันตาทะ

817 นางสาวพิมพร  จุมพุธ

818 นางสาวพิมพิด็า  แซึ่�เติ๋น

819 นางสาวเพ็ญนภูา  สุตพลสันติกุล

820 นางสาวเพลง  ลุงหลง

821 นางสาวภูัคจิรา  จอมแปง

822 นางสาวภูัทราพร  ไชยวงค์

823 นางสาวภูาณุมาศ  มะโนเสาร์

824 นายภูานุพงศ์  สมบุญโสด็

825 นางสาวภููวรินทร์  ล้อลำาเลียง

826 นางสาวมนสิชา  ปัญญานะ

827 นางสาวมอนแสง  ทุนคำา

828 นางสาวมัตติกา  เส่อสิงห์

829 นางสาวมาริสา  สุริยะ

830 นางสาวมินทรา  สุนันท์

831 นางสาวรจนา  คำาล่อ

832 นางสาวรชาวด็ี  แก้วมาก

833 นายรัชชานนท์  ชิปานันท์

834 นางสาวรัชติกาล  ปันสัก

835 นางสาวรัตติการณ์  ขอนขาว

836 นางสาวรัตนา  ใจด็ี

837 นางสาวรุ�งทิวา  มาลาหวล

838 นางสาวรุ้งพลอย  มโนจิตต์

839 นางสาวรุ�งลาวัลย์  แสนสุคำา

840 นางสาวรุจิรา  จะกะทอน

841 นางสาวเรณุกา  มูลงาม

842 นางสาวลลิล  ชัยนารักษ์

843 นางสาวลัญจกร  ศรียาบ

844 นางสาวลิตา  พิชัย

845 นางสาววชิราภูรณ์  เจริญสุข

846 นายวรด็ินทร์  ไชยสมปาน

847 นางสาววราภูรณ์  ธรรมติน

848 นางสาววริศรา  ตานำา
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849 นางสาววัชรา  เพ็ชรรัตน์

850 นางสาววัญชลี  อินทรีสังวร

851 นางสาววันทนีย์  ทองอนันต์

852 นางสาววัลภูา  สุรินทร์

853 นางสาววาทินี  เด็ชทวี

854 นางสาววาลิด็า  ธรรมวนารักษ์

855 นางสาววิลาสินี  ด็้วงทรง

856 นางสาววิลิปด็า  คิด็ปราโมทย์

857 นางสาววิไล  จินโนวาส

858 นางสาววีรปริยา  จอมใจบัว

859 นางสาวศวิตา  ใผ�งามวงค์

860 นางสาวศศิธร  สุยะศักด็ิ�

861 นางสาวศศิปภูา  มณีขัติย์

862 นายศักด็ินนท์  จันต๊ะรังษี

863 นายศัสตรา  ชะนะ

864 นางสาวศิรินภูา  บรรเลงสุวรรณ

865 นางสาวศิรินาถ  พุทธกาล

866 นางสาวศิริลักษณ์  ด็วงจันทร์

867 นายศุภูกร  คงอยู�

868 นางสาวศุภูกานต์  กองศิลป์

869 นายศุภูชัย  ฮ่าวคำาฟู

870 นายสมบูรณ์  จตุนาม

871 นางสาวสมพร  สายฟ้า

872 นางสาวสมสุด็า  กับเป็ง

873 นางสาวสรวงสุด็า  แสนคะนารี

874 นางสาวสลิลทิพย์  โยทะษร

875 นางสาวสวรินทร์  วุฒิสูง

876 นางสาวสินใจ  แสงท้าว

877 นางสาวสิรินทรา  ศรียา

878 นางสาวสิริรัตน์  พรรณา

879 นางสาวสุกัญญา  ตุนาโป�ง

880 นางสาวสุกัญญา  เปี้ยตั๋น

881 นางสาวสุขฤทัย  พงค์พานิช

882 นางสาวสุจิตรตรา  นันตา

883 นางสาวสุชาด็า  คำาอาสา

884 นางสาวสุด็ารัตน์  ทรัพย์เอนก

885 นางสาวสุทธิพร  บุตรถา

886 นางสาวสุทธิลักษณ์  เเซึ่�ว�าง

887 นางสาวสุทธิลักษณ์  กาใจ

888 นางสาวสุธาทิพย์  ไชยกันทะ

889 นางสาวสุธิด็า  จันทบุผา

890 นางสาวสุพิชฌาย์  มูลเม่อง

891 นางสาวสุภูาภูรณ์  เผ่อกไร�

892 นางสาวสุภูาลักณ์  เกตุสุจา

893 นางสาวสุภูาวด็ี  กันทวงค์

894 นายสุรชาติ  นางทิน

895 นางสาวสุรีพร  คำาติ๊บ

896 นางสาวแสงหอมนนท์ เส่อฟ้า

897 นางสาวแสนรัก  ศรไชยากร

898 นางสาวหนุ�ม  สม

899 นางสาวหอม  บุญมี

900 นางสาวฬุจิรา  เอกกันทา

901 นางสาวอทิตยาภูรณ์ ใจคำาใบ

902 นางสาวอนัญญา  ขัติยะปัญญา

903 นางสาวอภูิชญา  เตจา

904 นางสาวอรยา  ปิยะลังกา

905 นางสาวอ้อมใจ  วรเด็ชพิพัฒน์โชติ

906 นางสาวอัจฉรา  พุงขาว

907 นางสาวอัจฉราวรรณ แก้ววรรณา

908 นางสาวอัญชณิการ์  บัวจันทร์

909 นางสาวอัมพวรรณ  จอมพันธ์

910 นางสาวอาทิตยา  สุขศรี

911 นางสาวอารียา  อินจันทร์

912 นายอาหล�อง  เหว�ยแม

913 นางสาวเอมปรีด็ิ�  ภูู�มาลา

914 นางสาวเอ่้ออารี  แสนนำาพล

915 นางสาวกมลรัตน์  คำาส่บ

916 นางสาวกฤษณา  ชัยคำา

917 นางสาวกาญจนา  เทวินทร์

918 นางสาวกุลณัฐ์  เป็งลุน

919 นายเกษมสันต์  ศรีชัยวงค์

920 นางสาวจุฑิามาศ  กาวิลตา

921 นางสาวจุฑิามาศ  ผิวฟัก

922 นายเจริญสิทธิ�  คล�องแคล�ว

923 นางสาวชญานิศา  มะโนเกี๋ยง

924 นางสาวชฎาพร  วังอุทัย

925 นางสาวชนาภูรณ์  ปิงเม่อง

926 นางสาวชลธิชา  แก้วฟู

927 นางสาวโชติกา  ใจจอมกุล

928 นางสาวญาณิศา  สุเมธะ

929 นางสาวฑิิฆ์ัมพร  พลติ๊บ

930 นางสาวฑิิพาฏิี  ญารังษี

931 นางสาวณัฐ์กานต์  แก�นโพธิ�

932 นางสาวณัฐ์กาล  ธิคม
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933 นายณัฐ์คุณ  ยากองโค

934 นางสาวณัฐ์ชา  วงค์อนันต์

935 นางสาวณัฐ์ริกา  วงค์ส่บ

936 นางสาวด็วงหฤทัย  ธงสิบสอง

937 นางสาวทิพวัลย์  เทพฝ่ั้น

938 นางสาวธนัชชา  ทุนแก้ว

939 นางสาวธัญญาเรศ  เหลี่ยมมงคล

940 นางสาวธิด็ารัตน์  สุขใจ

941 นางสาวบุศรินทร์  ด็ีกา

942 นางสาวประกายกานต์ ศรีไทย

943 นางสาวปรายฟ้า  สัตยากุล

944 นางสาวปานณีนุช  หมูกลิ้ง

945 นางสาวพรชนก  ชุ�มอินถา

946 นายพศวีร์  ล�ำาแรง

947 นางสาวพิชญธิด็า  ต�อปัญญา

948 นางสาวภูัทราวด็ี  ชุมภููส่บ

949 นางสาวภูาสินี  ศศิวรรณ

950 นางสาวมนัชญา  วงศ์จันทร์

951 นางสาวยุธิด็า  ติ๊บกาศ

952 นางสาวระพีพรรณ  อุด็หลวง

953 นางสาวรัตนาภูรณ์  ต๊ะใจ

954 นางสาวรัตนาภูรณ์  เปี้ยสาย

955 นางสาววรกานต์  แก�นโพธิ�

956 นางสาววัชรพร  กิตยานุรักษ์

957 นางสาววัชราภูรณ์  รักสฐ์าน

958 นางสาววิศากร  ด็วงคำา

959 นางสาวเวธนี  คำาปวง

960 นางสาวศิริกานต์  คำาภูิระแปง

961 นางสาวศิริลักษณ์  เชิงคร�อง

962 นางสาวศิริลักษณ์  ปวงคำา

963 นางสาวสรันยา  เอมอิ่มใจ

964 นางสาวสุธิด็า  โสมด็ี

965 นางสาวสุนิษา  จันจาด็

966 นางสาวสุพิชญา  หลักมั่น

967 นางสาวสุภูาวด็ี  เคร่อวิเสน

968 นางสาวอภูิญญา  พูนชัย

969 นายอภูิสิทธิ�  ภูาคโพธิ�

970 นางสาวอรนุช  พุฒใจกา

971 นางสาวอรปรียา  ไชยา

972 นางสาวอังศุธร  อาริยะเคร่อ

973 นางสาวอัจฉราพร  ไชยพูน

974 นางสาวอุไรวรรณ  ไชยยศ

975 นางสาวไอริน  เช่้อพรรณงาม

976 นางสาวพรสุด็า  กลิ่นสุคนธ์

977 นายประเสริฐ์  ปิ�นแก้ว

978 นายศิวด็ล  สันหาธรรม

979 นายอมรเทพ  คนหาญ

980 นายศราวุฒิ  ปัญญาน�าน

981 นางสาวอริษา  อินเสาร์

982 ว�าที่ร้อยตรีจตุรยุทธ  นาคำา

983 ว�าที่ร้อยตรีภูควรรษ  กอด็ส่บ

984 ว�าที่ร้อยตรีสิปปวิชญ์ รัตนวงษา

985 ว�าที่ร้อยตรีหญิงจุฑิามาศ คุณยศยิ่ง

986 ว�าที่ร้อยตรีหญิงชนิชา ใจพรหมมา

987 ว�าที่ร้อยตรีหญิงณัฏิฐ์ธิด็า ลอยมี

988 ว�าที่ร้อยตรีหญิงเบญจพักตร์ บุญมาเอ้ย

989 ว�าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ กันทากาศ

990 ว�าที่ร้อยตรีหญิงอรพรรณ ขุนคงมี

991 ว�าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ การินวงศ์

992 ว�าที่ร้อยตรีหญิงจีราพร แจ้มา

993 ว�าที่ร้อยตรีหญิงณัฐ์ติกา ปินตาแก้ว

994 ว�าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิกา ล่อคำา

995 ว�าที่ร้อยตรีหญิงสุวนันท์ เคร่อสุวรรณ

996 นางสาวกมลรัตน์  ทองเช่้อ

997 นางสาวเกศินี  เจริญสุข

998 นางสาวจุฑิามาศ  จิตรด็วงวัน

999 นางสาวจุฑิามาศ  วงศ์สิงห์

1000 นางสาวชลาธร  ไชยวงค์

1001 นางสาวณัฐ์ธยา  หมั่นทำา

1002 นายต้นทางบุญ  ม�วงคุ้ม

1003 นายนพกฤต  สิงห์แก้ว

1004 นางสาวปนัสยา  รัตนชุมภูู

1005 นายปริญญา  คุณารูป

1006 นางสาวปิยธิด็า  เจริญสุข

1007 นายพงศธร  รัตนจันทร์

1008 นายพลวัฒน์  จิตรัตนวิสุทธิ�

1009 นางสาวพิมพ์ชนก  นามชัยภููมิ

1010 นายเมธี   ภูิราษร

1011 นางสาวรมย์นลิน  ทิพย์บุญมา

1012 นายวงศพัทธ์  สายฟูเป็ง

1013 นางสาววริศรา  ยาวิชัย

1014 นางสาววริศรา  ลวนคำา

1015 นางสาววิภูาวรรณ  แสงทอง

1016 นางสาววิรากานต์  ภูานุวงค์
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1017 นายศุภูกิจ  แสนกว้าง

1018 นายสาริน   จันทร์แสง

1019 นางสาวอนันตญา  สุวรรณ

1020 นางสาวอรุณี  ใจเที่ยง

1021 นางสาวกัญญาณัฐ์  เกตุเสาะ

1022 นางสาวกันตา  ใจงาม

1023 นางสาวกัลยา  นุชเเม้น

1024 นางสาวกุลญาพัชร์  สีบุด็ด็า

1025 นายจักรกฤษณ์  จันต๊ะ

1026 นางสาวจุฑิารัตน์  -

1027 นางสาวจุฬารัตน์  ตุ�มทอง

1028 นางสาวชฎาพร  แห�งสายหล้า

1029 นางสาวชาลิณี  เร้าเกษตร

1030 นางสาวฐ์ิติรัตน์  มอไธสง

1031 นางสาวณัฐ์พร  น้อยสอนเจริญ

1032 นางสาวทัตชญา  คุรุเจริญ

1033 นางสาวธัญญลักษณ์ แท้สูงเนิน

1034 นางสาวธันยพร  โพธิ�โต

1035 นางสาวธิติสุด็า  จิตต์ชุ�มช่่น

1036 นางสาวนันทวรรณ  ราชอุปนันท์

1037 นางสาวน้ำาฝ่น  ยิ้มมี

1038 นางสาวนิภูาพร  เสียงเพราะ

1039 นางสาวนุจรี  เถ่่อนรักษ์

1040 นางสาวเบญจพร  สุขเคร่อ

1041 นางสาวเบญจา  ทับครุฑิ

1042 นางสาวเบญญาภูา  พิมพ์สราญ

1043 นางสาวปวีณา  อุตระชน

1044 นางสาวปิยาภูรณ์  บุญรับพายัพ

1045 นางสาวพรรณทิวา  เจริญวัย

1046 นางสาวเพียงฟ้า  สุวรรณโฉม

1047 นางสาวรักษิณา  คำาล้อ

1048 นายรังสิมันตุ์  หงษ์สา

1049 นางสาวเรณุกา  พุ�มอยู�

1050 นางสาวลลิตา  แตงทอง

1051 นางสาววนัชพร  เขม้นด็ี

1052 นางสาวศิริพร  อยู�ศรี

1053 นางสาวสิริมา  ทัพสิทธิ�

1054 นางสาวสุธาทิพย์  ชัยพัฒน์

1055 นางสาวสุวณี  ศรีวิชัย

1056 นางสาวหทัยรัตน์  ชัยกิจ

1057 นางสาวกัญญาวีร์  วาทกุญชร

1058 นางสาวการะเกด็  ทิปะตะ

1059 นางสาวขวัญจิรา  ใจจันต๊ะ

1060 นางสาวจารุวรรณ  วิสัยเพียร

1061 นางสาวชมพูนุท  พงษ์พันธ์

1062 นางสาวชลด็า  คงทิม

1063 นางสาวญาณินี  สอด็สี

1064 นางสาวฐ์ิติวรรณ  พรมวัน

1065 นางสาวณฐ์มน  สิงห์ต๊ะนะ

1066 นางสาวณภูัทร  เฟื�องฟู

1067 นางสาวณัฐ์ธิด็า  ขันทะเสน

1068 นางสาวธัญญาศิริ  วังโพธิ�

1069 นางสาวบงกชกร  อุ�นใจ

1070 นางสาวประทุมพร  ขันทะสอน

1071 นางสาวประภูัสสร  ช�วยไทย

1072 นางสาวประภูาพรรณ อำามลา

1073 นางสาวปวีณอร  สีนา

1074 นางสาวปิยนุช  ขันมูล

1075 นางสาวมานิตา  คนสูง

1076 นางสาวรัชฎาภูรณ์  คำาแสน

1077 นางสาวศมพร  พิเคราะห์

1078 นายศิลป์   มีบุญ

1079 นางสาวสมิตา  เร่องยศ

1080 นางสาวสุชาด็า  ช�างเหล็ก

1081 นางสาวอินธุอร  วงกองแก้ว

1082 นางสาวกัลยรัตน์  ผาสุขขี

1083 นางสาวกุลริศา  จิ๋วน๊อต

1084 นางสาวเจนจิรา  ชูจิตร

1085 นางสาวญาด็า  แย้มอรุญ

1086 นายธนายุทธ  เนียมหอม

1087 นายธนาวุฒิ  กล้าหาญ

1088 นางสาวนัทธมน  เร่องศิริ

1089 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ  ขาวพุ�ม

1090 นายวรพล  ของหอม

1091 นางสาวสันศนีย์  ศิริพงศ์ประพันธ์

1092 นางสาวสิรัญญา  เพ็งทอง

1093 นางสาวสุธิด็า  สังข์สว�าง

1094 นางสาวสุธิศา  ถาวรพัฒน์

1095 นางสาวกชกร  ไชยยา

1096 นางสาวกนกกาญจน์ สิงห์โต

1097 นางสาวกรรณิการ์  แซึ่�กี้

1098 นายกรวิชญ์  ฉั่วตระกูล

1099 นายกฤตธนกร  หลวงสิงห์

1100 นางสาวกฤษฎาภูรณ์ อุด็มา
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1101 นายกอบบุญ  อมรเจริญสวัสด็ิ�

1102 นางสาวกัญญาณัฐ์  ไชยโส

1103 นางสาวกัญญารัตน์  เม่องตา

1104 นางสาวกาญจนา  ซึ่องด็ี

1105 นางสาวกานต์นลินท์ นันใจ

1106 นายกิตติ   เด็ชรัตน์

1107 นายกิตติภููมิ  จันทร์อินทร์

1108 นายเกียรติศักด็ิ�  บุญเร่อง

1109 นายเก่้อกูล  ยี่ลังกา

1110 นางสาวขนิษฐ์า  ขัตติยะ

1111 นางสาวขนิษฐ์า  ซึ่ามูล

1112 นางสาวเขมิกา  มูลทอง

1113 นายคณิน   ชัยปัญญา

1114 นายจตุรพิธ  ทวีธนากร

1115 นางสาวจิณณ์ณิตา  กีรติหิรัญพงษ์

1116 นางสาวจิตติมา  เวียงแสน

1117 นางสาวจิตรชด็าพันธ์ ปินตาเป็ก

1118 นายจิตรภูาณุ  เคียงประพันธ์

1119 นางสาวจิรัชยา  มะโนเพชร

1120 นางสาวจิรินันท์  พานิชผล

1121 นางสาวจีระพร  อินต๊ะวงค์

1122 นางสาวจุฑิามาศ  สังสิทธิ�

1123 นางสาวจุฑิามาศ  สารีอินทร์

1124 นางสาวจุฑิามาศ  อินทอง

1125 นางสาวจุฑิาลักษณ์  สระกาศ

1126 นางสาวเจนจิรา  ทานา

1127 นางสาวฉัตรนารี  สุยะเขียว

1128 นายฉัตรมงคล  เข่่อนแก้ว

1129 นางสาวชนิกา  ปั๋นหน�อ

1130 นางสาวชนิด็า  ขันทะวงศ์

1131 นางสาวชมพูนุช  ปงลังกา

1132 นายชยุตม์  อมรโชด็ก

1133 นางสาวชรินรัตน์  รุ�นประโคน

1134 นางสาวชรีพร  ยะท�าตุ้ม

1135 นางสาวชัชชษา  บัวระเพ็ชร

1136 นายชัยทิพัฒน์  อิกำาเหนิด็

1137 นายชัยวัฒน์  บวบทอง

1138 นายชาญยุทธ  มานาค

1139 นายชุมพล  สุภูาชะนะ

1140 นายฐ์ิติกร   แก้วพิงค์

1141 นางสาวฐ์ิติรัตน์  เฟื�องฟู

1142 นายณกรณ์  อด็ิวรรณ

1143 นางสาวณฐ์มน  ปัญญาวัง

1144 นายณพวุฒิ  อนัคฆ์มนตรี

1145 นางสาวณัฐ์กาญจน์  แก้วคำาเลิศ

1146 นางสาวณัฐ์กานต์  ปันศิริ

1147 นางสาวณัฐ์กุล  ครองบุญ

1148 นายณัฐ์ด็นัย  จินะแก้ว

1149 นางสาวณัฐ์ธิด็า  โยนิจ

1150 นางสาวณัฐ์ธิด็า  ศรีวิลัย

1151 นายณัฐ์พล  หลวงจันทร์

1152 นายณัฐ์สกร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

1153 นางสาวณิชกานต์  แก้วแปง

1154 นางสาวณิชารีย์  เนตรรัศมี

1155 นางสาวด็ลนภูา  จะกอ

1156 นางสาว ด็วงพร  ปัญญาวงค์

1157 นางสาวด็ารารัตน์  สินศักด็ิ�

1158 นางสาวถวิกา  เลียงหลีก

1159 นายทวีวัฒน์  โสภูากัณฑิ์

1160 นายธนโชติ  พึ่งธรรม

1161 นายธนพล  อุตสาคต

1162 นายธนวันต์  อินสม

1163 นางสาวธนัชสุด็า  คำาด็า

1164 นายธนากร  โชติพฤกษ์ชูกุล

1165 นายธนานุพงษ์  นามปวน

1166 นายธนายุทธ  เตชะนา

1167 นายธวัชชัย  กันเอี้ยง

1168 นางสาวธัญชนก  ไชยถา

1169 นางสาวธัญญลักษณ์ ใจทอง

1170 นางสาวธัญวรัตน์  กมลธง

1171 นางสาวธิด็ารัตน์  สินศักด็ิ�

1172 นางสาวธิด็ารัตน์  สุภูาศรี

1173 นางสาวธิด็ารัตน์  อารัณย์รักษ์

1174 นายธีรวัต   ธรรมหา

1175 นางสาวนงคราญ  บัวหนา

1176 นายนนทวัฒน์  มาธิสุทธิ�

1177 นางสาวนนธิญา  ทำาว�อง

1178 นางสาวนภูัค  ปัญจบุรี

1179 นางสาวนภูัสกร  เชิด็ชูวงศ์

1180 นางสาวนยน์ปพร  จิรจันทร์จรัส

1181 นายนราธิป  ระหม�อม

1182 นายนฤเบศ  ผิวนวล

1183 นางสาวนัจนันท์  ปาระมี

1184 นางสาวนัฐ์พร  อินต๊ะมา
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1185 นายนัฐ์พล  แก้วสาร

1186 นายนัทธวัฒน์  เจริญทั้งสมบัติ

1187 นายนันทฉัตร  สำาเภูาทอง

1188 นางสาวเนตรชนก  ชัยวงปาน

1189 นางสาวเนตรนภูา  ตาก๋า

1190 นางสาวปนัด็ด็า  บุญสูง

1191 นางสาวปนัด็ด็า  พรมเลิศ

1192 นางสาวปภูัชชนัญ  ไชยรัตน์

1193 นางสาวปวันรัตน์  วิศลย์ศาตพร

1194 นางสาวปิยด็า  เผ�าพงษ์

1195 นางสาวปิยพร  ทองฟัก

1196 นายพงศธร  แสงเด็ช

1197 นางสาวพชรพร  อูบเงิน

1198 นายพนา   เร่อนงาม

1199 นางสาวพลอยสวย  เจริญสุข

1200 นายพัชกร  มารัตน์

1201 นางสาวพัชราภูรณ์  ตุ้ยแก้ว

1202 นางสาวพัทธวรรณ  สายแสง

1203 นางสาวพิชญาภูา  เชยคำาด็ี

1204 นางสาวพิมพรรณ  ลาภูยศล่อชัย

1205 นายพีรด็นย์  จิโนรส

1206 นางสาวภูวรัญชน์  ขุนวัง

1207 นายภูวัต   วรยศกัลยา

1208 นางสาวภูัคจิรา  ณ เชียงใหม�

1209 นางสาวภูัคจิรา  ไทยสุชาติ

1210 นายภูัคพล  อัศวะธรานนท์

1211 นางสาวภูัทราวด็ี  หนุนนาค

1212 นางสาวภูัสสร  พรมท้าว

1213 นายภูีราพัฒน์  ปิ�นประยูร

1214 นายมติมนต์  สำาลีทอง

1215 นางสาวมธุรส  เยาว์ธานี

1216 นางสาวมัลริกา  แพน

1217 นางสาวเมมิตรา  จักขุเร่อง

1218 นายแมนสรวง  ด็วงสมร

1219 นางสาวโยษิตา  เป็งโต

1220 นางสาวรัญชิด็า  สุวินาเว

1221 นางสาวรามนรี  ไชยยา

1222 นายวงศกร  ขำาโพธิ�

1223 นางสาววนิศรา  สุขกาย

1224 นางสาววรกานต์  นันตากาศ

1225 นางสาววรรณรด็า  ด็วงหม่่น

1226 นางสาววรวรรณ  จันทร์หอม

1227 นายวรัญญู  หินเงิน

1228 นางสาววรางคณา  มูลละ

1229 นายวริศ   สิงห์หล้า

1230 นางสาววริศา  มณีศักด็ิ�

1231 นางสาววัชรี  หลวงอ้าย

1232 นางสาววันวิสา  สิทธิสาร

1233 นายวิทธวัช  บุญยัง

1234 นางสาววิทัศนา  ปินสม

1235 นางสาววิริญญา  สิงหะ

1236 นางสาววิไลพร  แสงเพชรไพบูรณ์

1237 นายวุฒินันท์  ปัญญาคง

1238 นางสาวเวธนี  ศรีกอก

1239 นายศตพล  ปาลี

1240 นางสาวศรสวรรค์  จำาศิล

1241 นางสาวศิรัญญา  กมล

1242 นางสาวศิริพิมพ์  จันทร์ศิริ

1243 นายศุภูวัชร์  คำาพาน

1244 นายสมพล  ลุงต๊ะ

1245 นางสาวสรารี  นายศ

1246 นางสาวสราวลี  กล�ำาสมบุญ

1247 นางสาวสัณห์สินี  ศรีนวลวงค์

1248 นางสาวสาธินี  ธาราวโรด็ม

1249 นางสาวสุญาณีย์  วางลำา

1250 นางสาวสุนิตา  รุ�งทัศนัย

1251 นางสาวสุปรียา  ปะทิ

1252 นางสาวสุพัตรา  ภูิญโญคำา

1253 นางสาวสุภูัทชลีพร  ทานัง

1254 นางสาวหฤทัย  ไชยคำา

1255 นายอด็ิศร  หินแยง

1256 นายอธิชา แสนวาสน์

1257 นายอภูิวัฒน์  เวียงทอง

1258 นางสาวอรญา  อุส�าห์

1259 นางสาวอลีนด็า  ไชยลังการ์

1260 นางสาวอัญชลี  เจตจำานงค์กุล

1261 นางสาวอาทิตยา  สิงห์รัตนพันธุ์

1262 นางสาวอารีรัตน์  วงค์ศรีนา

1263 นายเอเชีย  อติมานะ

1264 นายโอภูาส  เสนา

1265 นางสาวกนกวรรณ  สุพรรณ์

1266 นางสาวกรรณภูัทร  สร้อยเพชร

1267 นางสาวกรรณิการ์  คู�กระโทก

1268 นางสาวกรรณิการ์  มูลปิง
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1269 นางสาวกัญญารัตน์  แสนปัญญา

1270 นายเกียรติศักด็ิ�  วังแก้ว

1271 นางสาวชลิด็า  ใจอินทร์

1272 นางสาวชาลิสา  เร่อนคำาปา

1273 นางสาวณัฐ์ธิด็า  จิณะ

1274 นางสาวณัฐ์ธิด็า  ติ๊บฝ่ั้น

1275 นางสาวนภูัสสร  จันทร์แจ้ง

1276 นางสาวนัทธกานต์  ตาส่บ

1277 นางสาวนันทิกานต์  จันทร์เคร่อ

1278 นางสาวเบญจพร  เคร่อคำาน้อย

1279 นายเบิกฤกษ์  แน�งน้อย

1280 นางสาวปรียานุช  เคร่อคำาลาง

1281 นางสาวปัถยานี  อกกว้าง

1296 นางสาวกัลยกร  จันทร์เกลี้ยง

1297 นายภููชิสส์  มลเด็ช

1298 นายหริหระสุตระ  ยะปะนันท์

1299 นายฉัตรชนก  ปัญญา

1300 นายชนาธิป  ช้างชนะ

1301 นายฌองลุค  แปลทิเอร์

1302 นายฐ์กฤต  ภูัคธนาเด็ชานนท์

1310 นางสาวจุฑิารัตน์  ช�อไสว

1311 นางสาวชนม์ณกานต์ สุตาโย

1312 นางสาวณิชวราภูรณ์ อัตรา

1313 นางสาวทวิกานต์  ทวีวิทยาการ

1314 นายนฤเบศร  ประมวญพิสุทธิ�

1315 นางสาวพิชญ์สินี  แก้วปวน

1316 นางสาววิจิตตรา  ฟูญาติ

1317 นางสาวสุพรรษา  แซึ่�เย�า

1318 นางสาวสุวิมล  แสงหงษ์

1319 นายคุณากร  ด็วงประภูา

1320 นายชินวัตร  สุทธจรรยา

1331 นางสาวอัญธิกา  แก้วตาประเสริฐ์

1332 นางสาวณิชากร  สุขวัฒน์

1333 นายกิตติพิชญ์  ก้อนแก้ว

1334 นายกิตติภูพ  มังคลวงศ์

1335 นายคมกริช  ไชยวัฒน์

1336 นายจิรวัฒน์  ศิริสุภูา

1337 นายเฉลิมชัย  อุปวัฒน์

1282 นายพงศกร  แก้วลังกา

1283 นายพชรพล  อินทชัย

1284 นางสาวพนิด็า  จิตรภูาณุกวิน

1285 นางสาวภูาสินี  กาปะละ

1286 นางสาวโยษิตา  คำาทา

1287 นางสาววนิสา  แปงบุญชู

1288 นางสาวศิรินภูา  จันต๊ะคำา

1289 นางสาวสมฤทัย  สุวรรณหงษ์

1290 นางสาวสลิลทิพย์  จอมอินทร์

1291 นางสาวสุพัตรา  แก้วภูา

1292 นางสาวอริสรา  ไชยอุด็

1293 นางสาวอัญญารัตน์  มณฑิา

1294 นางสาวอิศราพร  สมบูรณ์

1295 ว�าที่ร้อยตรีหญิงกลิ่นผกา เสียงด็ัง

1303 นายณัฐ์พล  โซึ่๊ะมณี

1304 นายตุลยพงศ์  ณ น�าน

1305 นางสาวพจนีย์  ปวงแก้ว

1306 นางสาวพัชราภูา  ปัญญาใหญ�

1307 นางสาววรรณรีย์  วงษ์ที

1308 นายหฤษฏิ์  วิริยะอารีธรรม

1309 นายอภูิชิต  รีบเร�ง

1321 นางสาวฐ์ิติมา  โปธา

1322 นางสาวธัญชนก  วิทยาธนานุวัฒน์

1323 นายภููริวิทย์  ทิวรรณา

1324 นางสาวมนธิรา  คำามี

1325 นางสาวรัสวด็ี  โถสุวรรณ์

1326 นางสาวรุจิรา  ปันธิมา

1327 นายวิทวินทร์  ด็วงรุ้ง

1328 นางสาวสิริกัญญา  กัลยาณวงศ์

1329 นางสาวอรณี  คำาภูิระแปง

1330 นางสาวอัฐ์ภูิญญา  จรนาค

1338 นายฐ์าปกรณ์  สีหะไกร

1339 นายณัฐ์   วงศ์จักร์

1340 นายณัฐ์พล  เจนวธัญญูกิจ

1341 นายทยากร  ใจเคร่อคำา

1342 นายธงชัย   ศรีบุญเร่อง

1343 นายธนเกียรติ  วรรณวาธิกุล

1344 นางสาวธนปัทม์  ทองนวลจันทร์

1345 นางสาวธัญญาลักษณ์ อาจบุรายณ์

ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.การตลาด)

48

ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.การจัดการ)

ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)

1346 นายธีรด็นย์  ยี่ลังกา

1347 นายบัญชา  หางวา

1348 นายเบญญวัต  โฉมยงค์

1349 นายพลภูิวัตน์  คันธิโย

1350 นายภูัคพล  ไพบูลย์

1351 นางสาวยูถิกา  ยอด็คำา

1352 นายรัชศิลป์  ภููมิช�อ

1353 นายวิสิทธิ�ศักด็ิ�  เถากิตติกุล

1354 นายศิระกัลป์  กาสุริยะ

1355 นายสรสิช  จรวุฒิพันธ์

1356 นางสาวสุทธิด็า  เศรษฐ์กิจ

1357 นางสาวสุมิตรา  แซึ่�โง้ว

1358 นางสาวสุวนันท์  นาน้อย

1359 นายสุวิจักขณ์  โลหนันทน์

1360 นางสาวอภูิญญา  ขุนจินด็า

1361 นายอลงกรณ์  เทพวงค์

1362 นายอัครพล  กอนสีลา

1363 ว�าที่ร้อยตรีปัญญากร กาวิน

1364 นายธนพล  อ้อมแก้ว

1365 นางสาววทันยา  จีนะ

1366 นายแสนคม  สีหมอก

1367 นางสาวเกตุกัลยา  นะนันวี

1368 นายเกรียงศักด็ิ�  คชกฤษ

1369 นายเกรียงศักด็ิ�  เศวตสวัสด็ิกุล

1370 นายคมเคียว  สิงห์ทอง

1371 นายจอมพจน์  ธรรมสาร

1372 นายจักรภูัทร  อรรถวรรณา

1401 นางสาวกฤตติมา  พรมกังวาน

1402 นายกิตติธัช  ณ น�าน

1403 นางสาวธิด็ารัตน์  สังฆ์ะคาม

1404 นายธีระณัฐ์  โปทะจันทร์

1405 นางสาวภููษนิศา  กาวิชัย

1406 นายอมรเทพ  ศรีบุญเร่อง

1407 นางสาวเปมิกา  จิณเสน

1408 นางสาวกรกนก  อภูิวงค์

1409 นายกฤษฎา  เทพวงศ์

1419 Mr.Sangheng  Ly

1420 นางสาวรพีพรรณ  มงคลศิริ

1421 นางสาวกัลยารัตน์  ปินตายศ

1373 นายจามิกร  สุวรรณ

1374 นายชนกานต์  ปัญโญ

1375 นายชนนกฤต  ทองคำา

1376 นายชวัลนภู  ธรรมใจ

1377 นางสาวฐ์ิติชญา  มาไกล

1378 นางสาวณัชฌา  อุทาหรณ์

1379 นายณัฐ์ช์วรพล  วงศ์สุนทร

1380 นายณัฐ์นนท์  จันทร์เที่ยง

1381 นายณัฐ์พล  แก้วพินิจ

1382 นายธนกร  เช่้อพูล

1383 นายธนวัฒน์  เที่ยงตรง

1384 นายธนวัฒน์  บุญทวงศ์

1385 นายธีรเมธ  กิ่งเงิน

1386 นายนลธวัช  ปรางค์เจริญ

1387 นายบัณฑิิต  คำายา

1388 นายปฏิิพน  พรมไชย

1389 นายปฐ์มฉัตร  ศรีสวัสด็ิ�

1390 นายปพนธีร์  อินทะวิชัย

1391 นายพงศกรณ์  สารธรรม

1392 นายพงศธร  เวียงคำา

1393 นางสาวพิมพ์ชกาญจน์ วางหลัก

1394 นายรัฐ์พล  มูลสาร

1395 นายศิริพงศ์  วุฒิเด็ช

1396 นายศุภูพงศ์  ทับสุวรรณ

1397 นายศุภูวิชญ์  ยางสวย

1398 นายสรรเสริญ  เม่องใจ

1399 นายอนพัช  ไทยหย�า

1400 นางสาวอรนี  จิรารัตน์วัฒนา

1410 นางสาวกุศลิน  ศิริธานันท์

1411 นางสาวเกศรินทร์  ใหม�ห้อง

1412 นางสาวจิรภูิญญา  เลี่ยมยองใย

1413 นายณัฐ์ยศ  อิ่นคำา

1414 นางสาวนภูัทรพร  ใจเย็น

1415 นางสาวพรนภูา  อัศวกวิน

1416 นายพรรณรายณ์  แก้วประเสริฐ์

1417 นายภูากร   ฟ้าร�วน

1418 นายศรัณย์  เชิงเวลลิ่งค์

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

1422 นายคมสัน  กันแก้ว

1423 นางสาวชัญญา  อภูิวงค์งาม
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ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563

1424 นางสาวชุณห์พิมาณ  อิโนอุเอะ

1425 นางสาวชุติกาญจน์  ไรซึ่์มูธ

1426 นายนพรัตน์  ปะวะเก

1427 นางสาวนุสรา  แสนหลวง

1428 นางสาวเบญญาภูา  แก้วนิล

1429 นางสาวปรีชญา  บงกชมณี

1430 นางสาวปานตะวัน  อินทะยศ

1431 นางสาวปิยฉัตร  ตันพงษ์

1432 นายพงศกร  ศรีสอนใจ

1433 นางสาวพรนภูา  ลุงคำา

1434 นายพลกฤต  พิไลรัตน์

1435 นายพัชนก  กาญจนันต์

1436 นายพิพัฒน์  ใจเร่อง

1437 นางสาวภูัคจิรา  นันละ

1438 นายภูานุพงศ์  ปิด็เม่อง

1439 นางสาวเมธาวี  ฟูคำา

1440 นางสาววชิรนันท์  ศิริปัน

1441 นางสาวศรัณย์รัชต์  อินต๊ะขัน

1442 นางสาวศิริกานต์  พรหมเถา

1443 นายสิทธการณ์  มานะมีเงินทอง

1444 นางสาวสิรินยา  สุภูาษา

1445 นางสาวอรุโณทัย  อิกำาเหนิด็

1446 นายอิทธิศาสตร์  ด็ำาเลิศ

1447 นางสาวพรพิกุล  รักษ์นิรันด็ร์

1448 นางสาวLiu  Na

1449 MissXi   Gong

1450 MissZhen  Cao

1451 นางสาวกวินทิพย์  อินทจักร์

1452 นางสาวเกวลิน  ช�างทำานา

1453 นายจีรภูัทร์  จักรนรินทร์

1485 นายศิริพงศ์  วงศ์ซึ่่่อ

1486 นายพิจักษณ์  ทวีคุณ

1487 นางสาวพัชรินทร์  ชัยพรหม

1488 นายภูงค์พรหม  ศรีมันตะ

1489 นายตรีทเศศ  พุทธษร

1490 นางสาวกัญญา  อัปปมัญญา

1491 นางสาวกุลธิด็า  อยู�คง

1492 นายเจษฎา  ลอยมี

1493 นายชนุตร์  บำารุงเจริญ

1494 นายชานน  สุตะวงค์

1454 นางสาวชนกนันท์  สองตระกูล

1455 นายชวานนท์  วงษายะ

1456 นางสาวญาณัจฉรา  ใจพรหม

1457 นางสาวฐ์านิตารัชต์  ปัญญารักษา

1458 นางสาวด็ารินทร์  อุด็มการ

1459 นายธนกร  ลิมปพัฒนวณิชย์

1460 นางสาวธิด็ารัตน์  สมวงศ์วาลย์

1461 นายธิติพงศ์  ใจต๊ะพิงค์

1462 นายนพรรณพ  แสงวิมา

1463 นางสาวปรัชญาภูรณ์ วีระ

1464 นายปาฏิิหาริย์  จันทร์ทับทิม

1465 นางสาวปาริชาติ  พวงมาลี

1466 นางสาวพรปวีณ์  เจียมด็ำารัส

1467 นางสาวพวงฟ้า  กิจสันติกุล

1468 นางสาวพัทธมน  ใจปันวงค์

1469 นางสาวภูคมน  ไชยชนะ

1470 นายภูพธร  สากระแสร์

1471 นายภููพิงค์  ทะพิงค์แก

1472 นายภููริณัฐ์  บุญจันทร์

1473 นายมงคลชัย  นวลคำาป้อ

1474 นางสาวมลธิชา  สมหนุน

1475 นางสาวมาลิษา  ยาวิชัย

1476 นางสาวมิรตรา  ธนะโยธิน

1477 นายเมธัส   จันทราช

1478 นายริกกี้   เคนเนล

1479 นางสาวรุ�งรัศมี  ห้าเเสน

1480 นายศด็านันท์  คูหามณีรัตน์

1481 นางสาวสุนันท์ธิด็า  สุทธิชาติ

1482 นางสาวสุนิษา  สมภูารจันทร์

1483 นางสาวสุภูัสสรา  สุทธิแสน

1484 นางสาวหยาด็ฝ่น  ศรีไชย

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

1495 นางสาวเฌอญารด็า  จันทร์สุข

1496 นางสาวญาสุมินทร์  อุอินทร์

1497 นางสาวณฐ์อร  ยิ้มแย้ม

1498 นางสาวณนันทภูัทร์  ใจอุด็ม

1499 นายณัฐ์ด็นัย  คำาสุข

1500 นางสาวณัฐ์ธิด็า  ปลูกสุข

1501 นายณัฐ์พงศ์  คำาปัน

50
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1502 นางสาวณัฐ์วด็ี  ศรีแด็ง

1503 นายทรงกลด็  ปัญญาใจ

1504 นายธนพงศ์  แด็งมูล

1505 นางสาวธัญญารัตน์  สุปินะ

1506 นายนที   กุลผะกา

1507 นายนิธิพัฒน์  เม่องตา

1508 นางสาวปานตะวัน  ตาทิพย์

1509 นายพงศกร  โยธา

1510 นางสาวเมธินี  ลอจาก

1511 นายรณชัย  เสียงเล็ก

1512 นางสาววรรณกร  กรุษบาง

1513 นางสาววรรณทิณี  ปรีมนวงศ์

1514 นางสาวศิรชา  ปัญญาอุด็

1515 นางสาวศิริขวัญ  ขันนาแล

1516 นายศุภูฤกษ์  ทีปกากร

1517 นายสุกฤต  อัญชรีสังกาศ

1518 นางสาวสุพรรษา  ตาริเทพ

1519 นางสาวกุลธิด็า  เป็นแผ�น

1520 นางสาวจินตนาพร  คุณาจรัสชัยกุล

1521 นางสาวจิราพรรณ  กันทะมูล

1522 นายชัยธวัช  ลุงยอด็

1523 นายณรงฤทธิ�  กำาเหนิด็คุณ

1524 นายณัฐ์กิตติ�  ปาคำา

1548 นายซึ่อ   โซึ่ระจี

1549 นางสาวนิศามณี  ด็วงจันทร์

1550 นางสาววิมลวรรณ  พลเก�ง

1551 นางสาวหรรษา  แก้วทองคำา

1552 นางสาวชีวาภูัค  ธนพัทธ์ปัญญา

1553 นายณัฐ์พงศ์  พรหมจักร

1554 นางสาววิภูาวรรณ  หลบภูัยพาล

1555 นางสาววิภูาวี  หลบภูัยพาล

1556 นางสาวจุฑิาทิพย์  เน่้อเงินด็ี

1557 นางสาวเจนจิรา  แก้วคำาราม

1558 นางสาวพัสกาญจณ์  อุมวะนะ

1559 นางสาววศินี  เน่่องเอม

1560 นางสาวจิรสุตา  กรศรี

1561 นายณัชชากร  เติมทองกูล

1562 นายพิชิด็ชัย  ริสุวรรณ

1563 นางสาวมัลลิกา  รัตนพรหม

1564 นางสาวศิริลักษณ์  ธรรมสอน

1525 นายณัฐ์พงษ์  นันต๊ะเสน

1526 นายณัฐ์ภูัทร  ชำานาญตระกูล

1527 นางสาวณัฐ์รินีย์  ทับทิม

1528 นางสาวทิพาภูรณ์  ทองเป้า

1529 นายปณิธิ   ประคองยศ

1530 นายพชรพล  ไวยะกา

1531 นายพิชชากร  จิ่งมาด็า

1532 นางสาวพิมพ์ใจ  ไทยสมัคร

1533 นายภูาณุวิชญ์  นาคำา

1534 นายภูานุสรณ์  ใจกลม

1535 นายมโนชา  ขาวลูกจันทร์

1536 นางสาววรรณพร  นันต๊ะเสน

1537 นายวีรวิทย์  ศรีอรุณ

1538 นางสาวศิริวิภูา  นามวงค์

1539 นายสมพงษ์  กาตาสาย

1540 นายสรัล   วรรณภูพ

1541 นายสินทร  โยนิจ

1542 นางสาวสุชาด็า  ด็าจันทร์

1543 นายสุทธิชัย  เสาว์สิงห์

1544 นางสาวสุธิด็า  กันสุด็

1545 นายอนุชา  รินทาวุธ

1546 นายอรรถพล  จันทร์แก้วมูล

1547 นายเอกชัย  ศุภูอภูิรด็ีไพลิน

เกียรตินิยมอันด็ับ 1 เหรียญทอง

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2
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ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563

1565 นางสาวปานฤทัย  ต่้อเคร่อ

1566 นางสาวขวัญจิตตรา  จันทร์เต็บ

1567 นางสาวจันทิมา  ราศรีมิล

1568 นายชัชวาล  ราศรีนิล

1569 นางสาวด็าวธากา  ญาณพันธุ์

1570 นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์เกิด็

1571 นางสาวปภูัสรา  สมบูรณ์

1572 นางสาวพัชราภูรณ์  สุขใส

1573 นางสาววาสนา  ยาด็ิบ

1574 นางสาวฐ์ิติมาพร  อภูิไชย

1575 นางสาวสุธาทิพย์  ทับพิมล

1576 นางสาวเปรมิกา  มาวัน

1577 นางสาวกมลชนก  ศรีวิชัย

1578 นางสาวกวินรัตน์  ธนัชนิธิวัฒน์

1579 นางสาวกาญวฎี  พรมใจ

1580 นางสาวจันทร์จิรา  เกตุศรี

1581 นางสาวจันทร์สวย  คำาใส

1582 นางสาวชาลิสา  แซึ่�จาง

1583 นายธนาธิป  สีสม

1584 นางสาวนนลณีย์  เตชะกันต์พงศ์

1585 นางสาวน้ำาฟ้า  อิ่นปัญญา

1586 นางสาวนิด็  กันใจ

1587 นางสาวนิราภูรณ์  รัตนานุสารักษ์

1588 นายพงศ์ศิริ  พวงเสน

1589 นายพิเชษฐ์  อินคัน

1590 นายพิสิฐ์กร  การะหงษ์

1591 นายมนัสนันท์  ประเท่องบริบูรณ์

1592 นางสาววรรณธกานต์ อาษาพร

1593 นางสาววิชญาพร  เจริญในวงศ์เผ�า

1594 นายอภูิสิทธิ�  แก้วสิทธิ�

1595 นางสาวอักษราภูัค  พันธวงค์

1596 นางสาวอาฐ์ิติญา  ฟองนวล

1597 นางสาวกนกรัตน์  สุยะเคร่อ

1598 นางสาวณัฐ์ธภูา  เหล�ารอด็

1599 นางสาวหทัยชนก  ไชยโย

1600 นางสาวเกศมณี  ภููวนันตานนท์

1601 นายคูณทวี  นิ่มฟัก

1602 นางสาวจิตติมา  ผายวัฒน์

1603 นางสาวชยุตรา  นังคัล

1604 นางสาวณัฐ์ภูรณ์  สุยะมั่ง

1605 นายด็นพ   เชยพันธุ์

1606 นายธนพล  ชลวิธี

1607 นางสาวธนัชพร  แหยมนาค

1608 นางสาวนันทวัน  นุชรัตน์

1609 นางสาวปิยะธิด็า  กาญจนสำาราญวงศ์

1610 นางสาวแพรวนภูา  สาลิกา

1611 นางสาววรางคณา  วงค์แสง

1612 นางสาวศรัณย์รัชต์  วงษ์สกุลวรรณ์

1613 นายอธิปปัตย์  ลาน้อย

1614 นางสาวกมลวรรณ  แก้วอินัง

1615 นายณฐ์กร  เวชมนัส

1616 นางสาวสุชาด็า  ณ น�าน

1617 นางสาวขวัญฤทัย  นะเรียนไธสง

1618 นายปกรณ์  จำาปางาม

1619 นายอินทัช  จิตรมั่น

1620 นางสาวกรองกาญจน์ กับปินะ

1621 นางสาวกัญจน์อมล  วงศ์อินทร์

1622 นายจิรครินทร์  คำาแก้ว

1623 นางสาวจิรนันท์  อินต๊ะพรหม

1624 นางสาวชญาน์นันท์  ด็ิษยชัยโรจน์

1625 นางสาวชลาลัย  ชุด็ไทยสงค์

1626 นางสาวณัฐ์ธิด็า  บุญศรี

1627 นางสาวด็วงด็าว  บุด็ด็ีคำา

1628 นางสาวธณาภูรณ์  หงษ์หิน

1629 นายธัญกร  เฉลียวจิตวณิช

1630 นายธีรภูัทร  บุญแสงขัติ

1631 นายบรรณวัฒน์  ภูาละนัน

1632 นางสาวพรชยา  เตชะภููวนาถ

1633 นางสาวพรนพรัตน์  มีอ�วม

1634 นางสาวพิมพ์ชนก  ชัยลังกา

1635 นางสาวรวินันท์  คุณยศยิ่ง

1636 นางสาวรุ�งนภูา  ก�ำาปูคา

1637 นางสาววรรณพร  มิ่งไม้

1638 นางสาววศินี  ชัยเลิศ

1639 นางสาววิลาวรรณ  ปัญญา

1640 นางสาวศิรภูัสสร  แก้ววงค์

1641 นางสาวอรยา  ปิ�นหย�า

1642 นางสาวอารด็า  ยาโนละ

1643 นางสาวศิรินภูา  เฟยนาต๊ะ

1644 นายอุด็มศักด็ิ�  ใจปิง
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1645 นางสาวจุฑิาทิพย์  ปวนหนอง

1646 นางสาวสุเชาวด็ี  สายประสิทธิ�

1647 นางสาวชรินรัตน์  วิทยาวงศ์กุล

1648 นางสาวธันยพร  ละออ

1649 นางสาวศิริพร  แซึ่�ย�าง

1650 นางสาวอัญชนา  สุวรรณ์

1651 นายอิศฑิ์วัฒน์  ทองรัตน์

1652 นางสาวสุจินันท์  แซึ่�ม้า

1653 นายปรเมษฐ์์  สุจิตต์

1654 นางสาวกฤติยาภูรณ์ มูลรินทร์

1655 นางสาวเกวลิน  แก้วทันคำา

1656 นางสาวพิมพ์ผกา  ศรีวิชัย

1657 นางสาวสิริกร  จินด็า

1658 นางสาวกังสด็าล  สิงห์คำา

1659 นางสาวจารุวรรณ  เฉลิมบุญ

1660 นางสาวจิตติมา  ต๊ะด็ุก

1661 นางสาวธัญญา  คิลรอย

1662 นางสาวนภูาพร  สมเร่อง

1663 นางสาวบุษภูากร  มีทรัพย์

1664 นางสาวปานชีวา  โยนะกาศ

1665 นางสาวปุณยาพร  เล่่อมใสธรรม

1666 นายพรต   สุววรรธน์

1667 นางสาวพัชรลักษณ์  อู�ทอง

1668 นางสาวพิมพ์ชนก  อาจวิชัย

1669 นางสาวพีรกานต์  ตันเจริญ

1670 นางสาวมณีวรรณ  เหล�าจันตา

1671 นางสาวมยุรี  มรุพงศ์

1672 นายวรัญชัย  แซึ่�ตัน

1673 นางสาววริศรา  มาลัย

1674 นางสาวสุชาด็า  จินา

1675 นางสาวแสงจ�ำา  ลุงซึ่อ

1676 นายอภูิสิทธิ�  ด็วงแสง

1677 นางสาวอโรชา  อุ�นศรี

1678 นางสาวอาทิติยา  หวังผล

1679 นายณัฏิฐ์พัชร์  อุปแก้ว

1705 นางสาวจิราภูรณ์  พิทักษ์

1706 นางสาวสาวิณี  ด็ิสสระ

เกียรตินิยมอันด็ับ 1 เหรียญเงิน

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

1680 นายนพคุณ  ถาอิ่นเเก้ว

1681 นางสาวมุขสุด็า  โลหะพันธ์

1682 นางสาวศศิวิมล  หล้าปวงคำา

1683 นางสาวสมฤทัย  มาโป๊ะ

1684 ว�าที่ร้อยตรีหญิงกฤตพร ผ�องโสภูา

1685 นางสาวนภูาพร  อุทังกาศ

1686 นายรัชชานนท์  พันธ์จร

1687 นายวิวัฒนา  นาหิรัญ

1688 นางสาวศิริศรณ์  เกษวิริยการณ์

1689 นายสิงหนาท  จันทร์สุกปลั่ง

1690 นางสาวสุกัญญา  ใบทอง

1691 นางสาวกันต์สินี  พิมพ์ผิว

1692 นางสาวชลลด็า  ใจยะเลิศ

1693 นางสาวณิชา  อวด็คร�อง

1694 นางสาวธัญชนก  พรมตัน

1695 นายธีรพิพัฒน์  ธนาบุญญาเสฎฐ์์

1696 นางสาวพิชชานันท์  ลำานวล

1697 นางสาวพิชญด็า  จูละพันธ์

1698 นางสาวภูัทริกา  ปาลวิสุทธิ�

1699 นางสาวเมษา  คำาแก้ว

1700 นางสาวโยษิตา  แย้มมา

1701 นางสาววชิราภูรณ์  อิงควระ

1702 นายอด็ิเทพ  ด็วงตา

1703 นางสาวอรณิชชา  แสงเม่อง

1704 นางสาวอัจฉรา  พรมพฤกษ์

1707 นางสาวนภูาพร  จิโน

1708 นางสาวชบาทิพย์  แก้วบุญเร่อง

ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ)
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ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม)



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563
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1 นายจรินทร์  สมหวัง

2 นางสาวโยธกา  มีฤทธิ�

3 นายวรวรรณ  สุนันต๊ะ

4 นายเอนก   แก้วกำาพล

9 MissIndah  Wahyuningsih

10 นางสาวบุศรินทร์  บุญเต็ม

12 นางสาวจิรัฐ์ติกาล  บุญมี

13 นางสาววราพร  บุญตัน

14 นางสาวกรองแก้ว  คำาเกิด็

15 นายด็นุสรณ์  คงทะ

16 นายธนพล  คงทัน

17 นางสาวธัญญาเรศ  ธรรมชาติ

18 นายนนทวัฒน์  ปัญญาเคร่อ

19 นายพชรณัฐ์  สินธุรงค์

20 นางสาวภูัทรวด็ี  ทองแหลม

21 นายวรากร  อุตม์ทิพย์

22 นายวัยวัฒน์  วงษ์หล้า

23 นายเอกชัย  ฉัตรพงศ์เลอเลิศ

33 นายฉัตรพงศ์  ผิวนิล

34 นางสาวสรินยา  หนานนะ

35 นางสาวอมรพรรณ  ทิพมาศ

36 นางสาววิไลทอง  เด็�นแก้ว

37 ว�าที่ร้อยตรีหญิงพรสวรรค์ แนบเนียน

38 นางสาวนรินทร  สิงขร

39 นางสาวปิ�นมณี  จันทร์ไทยศรี

40 นางสาววารุณี  มณีฝ่ั้น

41 นายศิริชัย  แซึ่�ท้าว

42 ว�าที่ร้อยตรีหญิงปนัด็ด็า คิด็ถึงคุณ

43 ว�าที่ร้อยตรีหญิงมธุสร ปัด็ด็าห์

44 นางสาวจิตรลด็า  วิไล

45 นางสาวเกศกนก  แก้วบุญปั๋น

46 นายธนพล  ตาคำามา

47 นายกฤษฎา  ใจเพียร

5 นางสาวเบญจวรรณ  ปาพันธ์

6 นายปรีด็า  วรพันธุ์

7 นายศรายุทธ  สีแก้วตู้

8 นายอัมฤทธิ�  สีกล�อม

11 นายเอกพงษ์  หลักแต�ง

เกียรตินิยมอันด็ับ 1 เหรียญทอง

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

24 นางสาวขวัญฤด็ี  สายยิ้ม

25 นายณัฐ์ิวุฒิ  บุญจันทร์

26 นายปัณวรรธน์  ลับเนตร

27 นายภูาณุพงศ์  มั่นถาวร

28 นายรัชชานนท์  ศรีอ�อน

29 นายวงศกร  เกษสุริยงค์

30 นางสาววิภูาด็า  ก๊กฝ่้าย

31 นายสัญชัย  เพ็งบุตร

32 นายพงษ์กัมปนาท  แก้วตา

เกียรตินิยมอันด็ับ 1 เหรียญเงิน

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

48 นางสาวขนิษฐ์า  ยานามะ

รายนามบัณฑิต ประจำาปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
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ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร)

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.พืชศาสตร์)

ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.เกษตรศาสตร์)



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563

49 นายณัฐ์วัฒน์  ใจปิง

50 นายธนากร  คำานะ

51 นางสาวธันยธรณ์  ปามะ

52 นางสาวธิด็ารัตน์  กันทะมัง

53 นายนันทภูพ  น�านลาว

54 นางสาวนันทัชพร  สุทธเขตร

55 นางสาวนิรัชพร  อุทุมพร

56 นายวีรยุทธ  ธนะปัด็

57 นางสาวสุวิมล  พันธุ์ชยพร

58 นางสาวอธิชา  ด็าชิด็

59 นางสาวกัณฐ์มาศ  กาญจนสนิท

60 นายกุลวรนันทร์  สุทธิสุวรรณ

61 นางสาวจารุวรรณ  ผิวอ�อน

62 นางสาวเจนจิรา  กันด็ี

63 นายเจษฎากร  แก้วศรี

64 นายณรงค์ศักด็ิ�  คงจันทร์

65 นายตรีวิทย์  ชอบใจ

66 นายทวีสิน  แสงด็าว

67 นางสาวทิพย์วรรณ  อินทร์นวม

68 นายธีรศักด็ิ�  จุลพันธ์

69 นายธีระพงศ์  ปั้นแตง

70 นางสาวนงนุช  มิตรช่่น

71 นายนราทิพย์  แก้วเคร่อ

72 นายนราธิป  กองนึก

73 นายนรุตม์  ชูชิต

74 นางสาวเบ็ญจวรรณ  พงศ์พูนวิวัฒน์

75 นายปริญญา  มากกูล

76 นายพนธกร  ฮุ่ยเขียว

77 นายมงคล  กันอ�วม

78 นางสาวรัตติกาล  สรรค์เช่้อไพบูลย์

79 นางสาววริศญา  เม�นอยู�

80 นายวัฒนา  ยอด็สาร

81 นายศรัณย์  กลิ่นพงษ์

82 นายศักด็า  พยอม

83 นายสนธยา  สิมรัมย์

84 นายสมด็ุลย์  แซึ่�หว่อ

85 นายสิทธิชัย  เพ็ชรมุข

86 นางสาวสิราวด็ี  สุขเปีย

87 นายเสกสรรค์  รอด็กสิกรรม

88 นายอัษฎาวุธ  เหม็นแด็ง

89 นายอำานวย  เคร่อไม้

90 นางสาวกนกวรรณ  อินต๊ะ

91 นางสาวกัญญารัตน์  ป๋าปา

92 นายคารม   พรมอยู�

93 นายจีระศักด็ิ�  ทองสีลา

94 นางสาวเจนจิรา  สุวรรโณ

95 นางสาวฐ์ิติรัตน์  สุทธวงค์

96 นายณัฐ์พล  ร�มโพธิ�ทอง

97 นางสาวด็าริณี  ไชยแก้ว

98 นายด็ำารงศักด็ิ�  บุตทะปัญญา

99 นายเด็ชระพีพัฒน์  เรียงสูง

100 นายธนภูณ  ฐ์านสมบัติ

101 นายนราด็ล  แก้วก๋อง

102 นายประทักษ์  เกลี้ยงเกลา

103 นางสาวเปรมมิกา  ยานัน

104 นายพงศกร  ธิทะลา

105 นายพิชญุตม์  แผลงฤทธิ�

106 นางสาวภูริด็า  เสตะพันธุ์

107 นายภูาณุเด็ช  เฟื้องแปง

108 นายภูาณุวงศ์  แปงกลาง

109 นายภููบด็ี   พงษ์ไพรวัน

110 นายมนตรี  ไพรจรุงสิทธิ�

111 นายโยธิน   โชติพัฒนบวร

112 นางสาวรัตน์ชมล  ปงตาคำา

113 นางสาวราชาวด็ี  คำาภูิระวงค์

114 นายวรพล  ไทยใหญ�

115 นายวีรยุทธ  สุขแก้ว

116 นางสาวศศิยาภูรณ์  เล�ห์ด็ี

117 นางสาวศิราพร  แสนแก้ว

118 นางสาวศุภูิสรา  แสนบ�อ

119 นายสิรวิชญ์  แพร�กาษา

120 นางสาวสุธาวี  กิติทวีรัชต์

121 นางสาวสุวิมล  คูณหาร

122 นายอนุรักษ์  วงค์สว�าง

123 นางสาวอัญญรัตน์  ไชยลังกา

124 ว�าที่ร้อยตรีณัฐ์พล  ใหม�คัน

125 ว�าที่ร้อยตรีชยุทธพงษ์ พรหมวัง

126 ว�าที่ร้อยตรีวิรวัตร  คมนัย

127 ว�าที่ร้อยตรีหญิงนันทนา ประครอง

128 ว�าที่ร้อยตรีหญิงนิชธาวัลย์ โตเปลี่ยน

129 ว�าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย เม�งมั่งมี

130 ว�าที่ร้อยตรีหญิงสิริพร ทิมจันทร์

131 นายกิตติศักด็ิ�  ชมนันท์

132 นายณัฐ์พล  ย้อยกระโทก
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133 นายตะวัน  มีบุญ

134 นายไตรภูพ  ขาเหล็ก

135 นายไตรภูพ  ติขะ

136 นายนครินทร์  ทองสุข

137 นายนัทธพงศ์  สมวงศ์ษา

138 นายปฏิิพัทธ์  อุตรไชย

139 นางสาวปวีณ์พร  จิรโรจนทิพย์

140 นายสุชาติ  ม�วงเลี้ยง

141 นายจักรกฤษ  แก้วนก

142 นางสาวเจนจิรา  จันแด็ง

143 นายชาญณรงค์  ด็ีสารี

144 นายธนด็ล  สัมฤทธิ�วงค์

145 นายธนวัฒน์  ชุมทา

146 นางสาวนภูัสรา  แป้นบูชา

147 นางสาวนฤมล  วงเวียน

148 นายนัทธพงศ์  ช่่นจุ้ย

149 นายนัทธี   อุด็บัววงค์

150 นายปรีชา   มาน้อย

151 นางสาวเพชรี  สอนท�าโก

152 นางสาวมธุรด็า  หาญยุทธ

153 นางสาวละอองด็าว  ทองแย้ม

154 นางสาววาทินี  วงษ์จักร์

155 นายสมบูรณ์  ป้องท้าว

156 นายสิทธินาถ  พรมคำา

181 นางสาวกชามาส  วรรณวงศ์

182 นายกิตติพงษ์  เอี่ยมชัย

183 นางสาวสิรินทิพย์  วงศ์ษา

184 นางสาวสุนิสา  สร้อยแก้ว

185 นางสาวธีรพร  พิบูลธัญโชติ

186 นางสาวศิริรัตน์  ยานิวงค์

187 นายอำาพล  ด็ีวรรณา

188 นางสาวจรรยา  กล�ำาป�วน

189 นางสาวชวัลรัตน์  เปรมปรีด็ิ�

190 นายณัฐ์พล  อินโชโต

191 นางสาวพิมพิลาศ  อินอ�อน

192 นายเกียรติศักด็ิ�  ปิงนวล

193 นางสาวจารุวรรณ  รักษาวงศ์

194 นางสาวชนนิกานต์  เร่อนคำา

195 นางสาวชลิตา  คุณยศยิ่ง

196 นางสาวณัฐ์สุด็า  คงชะนะ

197 นางสาวณัฐ์สุรางค์  ปัญญา

157 นายสิริชัย  พรมชาติ

158 นางสาวสุชานันท์  เคนทอง

159 นางสาวสุธารินี  ม�วงมา

160 นางสาวสุพัตรา  อยู�เย็น

161 นางสาวอรญา  พรมวัน

162 นางสาวจรรยพร  กุลมิตร

163 นางสาวจินตนา  ก๋าแก้ว

164 นายณัชพงศ์  วรรณพงศ์

165 นางสาวณัฐ์พร  บูรณะยุพาพร

166 นายเทียนชัย  สิงหล

167 นางสาวธัญชนก  มาประสพ

168 นางสาวธิด็ารัตน์  แก้วยา

169 นางสาวเบญจมาศ  คำาฟูบุตร

170 นายพีรด็นย์  ปิงมะโน

171 นายพีรวัส  ใจอินถา

172 นางสาวรวินันท์  จอมภูาปิน

173 นางสาวรังสิมา  ไชยเม่องช่่น

174 นายศิรชัช  พิทักษ์ราชพงษ์

175 นางสาวสโรชา  วงค์สิงห์

176 นางสาวอรวรรณ  นันทามนูญ

177 นางสาวอัญชลี  เทพเสาร์

178 นายอัษฎายุธ  แสงป้อ

179 นางสาวอารีรัตน์  คำาปัน

180 ว�าที่ร้อยตรีขจรศักด็ิ�  แสงสุวรรณ

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

198 นางสาวณิชกานต์  กุลจนิรักษ์

199 นางสาวณิชญา  แก้วแสน

200 นางสาวนนทวรรณ  พฤกษ์เพ็ชรไพศาล

201 นางสาวนิลุบล  ทวีอภูิรด็ีบุญด็ี

202 นายปฏิิภูาณ  ต๊ะตุ้ย

203 นางสาวผกาวด็ี  เปลี่ยนบำารุง

204 นายพงศกร  นามวงค์

205 นางสาวพิมพ์วรีย์  ฟองน้อย

206 นางสาวพิมพ์วลัย  ฟองน้อย

207 นางสาวพีระด็า  ยศพิมสาร

208 นางสาวมยุริญ  ก๋าคำา

209 นางสาวรพีพรรณ  พุทธโกษา

210 นางสาววรรณวิสาข์  สอนบาลี
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ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563

211 นางสาววิลาสินี  วรรณโวหาร

212 นางสาวศิริยา  ทอผ้าทอง

213 นางสาวศิริลักษณ์  พวกกล้ากุล

214 นายศุพิพัฒน์  ด็วงชัยยา

215 นายสมชาย  ต๊ะทุน

216 นางสาวสุด็ารัตน์  เผ่อกขาว

217 นางสาวสุทธิด็า  ว�องอนันต์

218 นางสาวสุภูาวด็ี  สิทธิปุก

219 นางสาวแสงเทียน  ครองธรรมชาติ

220 นางสาวอนงค์  อัสนีจันทรา

221 นางสาวอภูิญญา  ลัวะต่้น

222 นางสาวอรด็าวรรณ  ขัด็สม

223 นายอัษฎาวุฒิ  เข็มสุวรรณ์

224 ว�าที่ร้อยตรีลัทธพล  ศรีงาม

225 ว�าที่ร้อยตรีหญิงมานัญชยา เคร่อวิเสน

226 ว�าที่ร้อยตรีหญิงวิมลรัตน์ ใจคำา

227 ว�าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรษา เป็งตัน

228 นางสาวปวิตรา  ธรรมศิริวรกุล

246 นางสาวพิลาวรรณ  ล้านคำา

247 นางสาวอารียา  ยศงาม

248 นางสาวจารุวรรณ  ฉายากรวิทย์

249 นางสาวจุฑิาทิพย์  สังข์ทอง

250 นางสาวเจนจิรา  เส่อบุญมี

251 นางสาวชวา  โรจนบุญโชค

252 นางสาวตุลาพร  เศรษฐ์ีสหกุล

253 นางสาวทัศนีวัลย์  เคร่อกิจ

254 นางสาวธัญรัตน์  เพชร์ไทย

255 นางสาวนนทิยา  ทวนทองธนูชัย

256 นางสาวนฤพร  วนาบุปผา

257 นายปฏิิภูาณ์  จันทรศิริ

267 นายณัฐ์นันท์  พร้อมสุข

268 นายทองลัด็  ไชทองแก้ว

269 นายธด็ากร  ยะสุรินทร์

270 นายนพด็ล  เล็กวิจิตรตระกูล

271 นางสาวพิมลพรรณ  ปัญญาวงค์

272 นางสาวสุนันทินี  ใจด็ี

273 นายสุพินโญ  ปิ�นแก้ว

274 นายอติวิชญ์  วรรณวัตร

275 นายจิราธิป  อ�อนด็้วง

276 นายชานน  กูบกระบี่

229 นายเจษฎา  จิรประสาทสุนทร

230 นายธิติวุฒิ  เกตุผล

231 นางสาวนิลนภูา  คูสุวรรณ

232 นายศักรนันท์  ขำาอาจโชติหิรัญ

233 นางสาวจีรวรรณ  โกสุโท

234 นางสาวจุฑิารัตน์  มณีชัย

235 นางสาวณภูัทร  เปียงปัน

236 นางสาวณัฐ์พร  -

237 นายทนง   คำาแด็ง

238 นางสาวธนภูรณ์  อินต๊ะศรี

239 นางสาวธมล  แซึ่�ย้าง

240 นางสาวนัท  ด็วงแค้น

241 นางสาวพระศุกร์  ใฝ่�กระจายงาน

242 นางสาววรรณิกา  โม�งบุตร

243 นางสาวศิริพร  ไมตรีจิตรกุล

244 นางสาวสิริวิมล  มูลพุ�มสาย

245 นางสาวสุพิชชา  วงศ์สอน

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

258 นางสาวพรทิพย์  ไชยวนาเลิศ

259 นางสาววนัชสินี  ด็ีปานแก้ว

260 นางสาววันเพ็ญ  ละออศรีโสภูณ

261 นางสาววิภูาพร  ถกลธำารง

262 นายศุภูชา  นาฑิีทอง

263 นางสาวจิรภูัทร  ไกรสมรส

264 นางสาวธวัลพร  ศิริเด็ชไพบูลย์

265 นางสาวเพ็ญพิชชา  สมภูพพิสมัย

266 นางสาววริศรา  วุฒิชาติ

277 นายณัฐ์วุฒิ  รัตนรุ�งมงคล

278 นายธนภูัทร์  ไชยนาม

279 นายธีรนนท์  ทองศิริ

280 นายธุวานนท์  สายเร่อนแก้ว

281 นายปวริศร  พลทิพย์

282 นางสาวพิมพ์สุภูา  คำาพันธ์

283 นายภูัคพล  ใจพรมเม่อง

284 นายรักชาติภููมิ  วงศ์สาระ

285 นายแสงเพชร  ปัญญาสิท

286 นายอนันตสิทธิ�  งานนา
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ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ)

ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์)

287 นายอัคร   ไชยวงศ์

288 นายสุธิมนต์  บุญส่บ

289 นายสุระบถ  ก๋าหล้า

290 นายอนุรักษ์  นวลจริต

294 นายกิตติพนธ์  เทพสิทธิ�

295 นายปภูวัชร  เปรมปราย

297 นายก�อเกิด็  เลิศเจริญ

298 นายณัฐ์พงษ์  อาทิตย์

300 นายเอกชัย  คำาพุธ

ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร)
291 นายจิรายุ   ภูู�ยิ้ม

292 นายวศิน   อินชนะ

293 นายศรันย์ภูัทร  บุญเนตร

296 นายสิริชัย  สมบัติปัน

299 นายมณัฐ์พงศ์  อินต๊ะขิน

301 นายวุฒิธิพงษ์  ช่่นบาล

ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.สัตวศาสตร์)

ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.พืชศาสตร์)

ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.ประมง)
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1 นายณัฐ์วุฒิ  ด็วงจิตร์

2 นายเจษฎา  ยอด็วงศ์

3 นายวัฒนา  มาคำา

4 นางสาวสรินธร  ถาคำาติ๊บ

5 นางสาวณัฐ์ธีรา  แซึ่�ว�าง

6 นางสาวลักษิกา  สุยะวงษ์

7 นายวรุฒ   เตรียมแรง

8 นางสาววริศรา  เจริญทรัพย์

9 นางสาวกัญญารัตน์  ช�างซึ่อ

10 นายเกริกพล  ฝ่ั้นแปง

11 นายเจนณรงค์  ชุมภูู

12 นายชัยศักด็ิ�  ฝ่าเร่อนด็ี

13 นายณรงฤทธิ�  สันธิ

14 นายทักษ์ด็นัย  สิงห์ต่้อ

15 นายธนวรรษ  เลิศรัตนชัยพงษ์

16 นายธวัชชัย  ไชยวงศ์สาย

17 นายนัทธพงศ์  บุญเป็ง

18 นายนิรุช   ตาวงศ์

19 นายปรเมศวร์  ศรีวันนา

20 นายยุทธชัย  จะจาแปะ

21 นายรัตนากร  รักคุณ

22 นายวรวิทย์  กลิ่นหอม

23 นายวัฒนชัย  นันทะเสน

24 นางสาวสิริกาญจน์  ขุมเงิน

25 นายสุรพงษ์  ธิตา

26 นายอภูินันท์  หน�อคำา

27 นางสาวกนกวรรณ  มีเกตุ

28 นายกิตติคุณ  เพ็ชรบูรนิล

29 นายโกวิทย์  เนินพลับ

30 นายไกรบุตร  เขียวสีทอง

31 นายคมกริช  กาศสาริกรรม

32 นายคมเด็ช  อยู�มณเฑิียร

33 นายจตุรงค์  จอมแก้ว

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

34 นายจักรกฤษณ์  เกตุทรัพย์

35 นายณรงค์ฤทธิ�  องอาจ

36 นายณัฐ์พล  อินทฉิม

37 นางสาวทิพวัลย์  มณีนวล

38 นายธนพล  เน่่องหล้า

39 นายธเนศ   สุจริตจันทร์

40 นายธีรนัย   เปรมพล

41 นายธีรพงษ์  เคร่อกุณา

42 นายธีรเมธ  ทีน้ำาคำา

43 นายนวพร  สิงห์จู

44 นายนัฐ์กานต์  เกิด็สวัสด็ิ�

45 นายนันทิพัฒน์  เน่่องจำานงค์

46 นายปิติภูัทร  ปิ�นเงิน

47 นายพลกฤษณ์  ใจเที่ยงธรรม

48 นายพิพัฒน์  บุญคง

49 นายภูาณุวัฒน์  คำาถาเคร่อ

50 นายมนตรี  กมลด็ิลก

51 นายยุทธพงษ์  อินตาเฝ่ือ

52 นายรัตนกร  ศรีลาจันทร์

53 นางสาววริศรา  เร่องเนตร

54 นายวันเฉลิม  มาน้อย

55 นายศรัณย์  แตงทอง

56 นายศุภูกิจ  ก�อเกิด็

57 นายศุภูกิตติ�  เด็ชะผล

58 นายสหภูพ  สมแหงม

รายนามบัณฑิต ประจำาปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล)

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า)

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ)
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59 นายสหรัฐ์  ศรพิชัย

60 นายสาโรจน์  คำาด็ำา

61 นายสุวรรณภููมิ  หลักหิน

62 นายอด็ิเทพ  เพ็ชรนารถ

63 นายอด็ิศร  กรึงฟัก

64 นายกานด็ิศ  จินตกานนท์

65 นายกิตติพงษ์  ย่นยัง

66 นายกิตติพศ  สุวรรณภูาษิต

67 นายจิตติพัฒน์  ทิพย์กนก

68 นายเจษฎาพร  เด็�นจักร์

69 นายชญานนท์  วรรณสุวงศ์

70 นายชาญชัย  ฟองทะนุ

71 นายชาญณฤทธิ�  มโนปัญญา

72 นายไชยวัฒน์  สุลำานาจ

73 นายณภูัทร  ศรีบุญปวน

74 นายณัฐ์กิตติ�  ใหม�ด็ี

75 นางสาวณัฐ์ธยาน์  โปรยรุ�งโรจน์

76 นายณัฐ์พล  แสนราม

77 นางสาวณัฐ์ริกา  โสภูาแปง

78 นายทศพร  ไข�คำา

79 นายธนาคาร  หอมแก�นจันทร์

80 นายนพด็ล  มีกลิ่น

81 นายนิติพงษ์  พรมเสน

82 นายนิธิพงษ์  ชัยมงคลวัฒนา

83 นางสาวนุชธิรา  กาวิชา

84 นางสาวบุษบา  วงค์อนันต์

85 นายประจักษ์  วงค์แก้ว

86 นายประวิทย์  มาไว

87 นางสาวปัทมาวด็ี  ประพันธ์กุล

88 นายปิยะวัฒน์  วัฒนะ

89 นายพงศกร  ล่อทอง

90 นายพิชยุตม์  ฝ่ั้นสาย

91 นางสาวพิมลวรรณ  เร่องวิวัฒนชัย

92 นางสาวมนธิชา  ใจเย็น

93 นายมานะ  จะหวะ

94 นายรัชชานนท์  ผัด็ส่บ

95 นายรัชชานนท์  มั่นตรง

96 นายวรเชษฐ์์  เอี่ยมแปลง

97 นายวรวัฒน์  ธรรมลังกา

98 นายวิจารณ์  ด็วงทิพย์

99 นายวุฒิไกร  โกด็ถา

100 นายศราวุฒิ  คำามา

101 นายสกลทิต  วงศ์หอม

102 นายสราวุฒิ  ชัยรัตน์

103 นายสันติพงศ์  กิจล่อเลิศ

104 นายสิทธิโชค  ปรัชญาอภูิบาล

105 นางสาวสินนภูา  กันทะวงค์

106 นางสาวสุวิมล  เม่องใจ

107 นายอนุสรณ์  เอี่ยมแปลง

108 นายอภูิเชษฐ์์  ด็วงศรีไสย์

109 นางสาวอรด็ลกานต์  กุณาบุตร

110 นายอาทิตย์  ตาลาน

111 นายอุทัย   เสนคำา

112 นายชาญณรงค์  กันทะ

113 นายนพชัย  สุมา

114 นายพงษ์ศักด็ิ�  สุทธิโวหาร

115 นายพิพัฒน์พงษ์  ทรัพย์แตง

116 นางสาวภูัทราพร  ท้าวขว้าง

117 นายอด็ิเรก  เฉลียว

118 นางสาวอัมพิกา  บุญกิจ

119 ว�าที่ร้อยตรีเด็ชาวัต  กุวลัยรัตน์

120 ว�าที่ร้อยตรีพลากร  ชัยทาน

121 ว�าที่ร้อยตรีธนาธิป  ทรงเจริญกุล

122 ว�าที่ร้อยตรีหญิงสิริวลี บัวเจริญ

123 นายเกียรติศักด็ิ�  ก้อนคำา

124 นายเจษฎากร  ทุ�งสงค์

125 นายฉัตรมงคล  อินกาสุข

126 นายฐ์ิติพงศ์  คงมั่น

127 นายทวีวัฒน์  พรมวิภูา

128 นายนพวิชญ์  ค้าไป

129 นายมงกุฏิ  บุญสวัสด็ิ�

130 นายศุภูาชัย  ขัด็เชียงแสน

131 นายหัตชัย  ไข�แก้ว

132 นายกัปตัน  เฮ่ียนตัน

133 นายกิตติวุฒิ  อาลิแอ

134 นายจิณณวัตร  บุพพัณหสมัย

135 นายจิณณวัตร  พันธ์หิง

136 นายชนะวงศ์  จำานงค์

137 นางสาวณัฐ์กุล  พรมฟัก

138 นายณัฐ์ชนน  บุญมั่น

139 นายณัฐ์วุฒิ  สุวรรณจันทร์รัศมี

140 นายทศพล  เก่้อกูลสกุลกิจ

141 นายนวพล  ทากาวี

142 นายนัฐ์พงศ์  ไชยมุติ
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143 นายพลวัฒน์  เพ็ชนะ

144 นายพิพัฒน์พงศ์  แด็งสวัสด็ิ�

145 นายพีระวัฒน์  บุญโพธิ�

146 นายไพศาล  แซึ่�ยั้ง

147 นายรังรักษ์  สุด็สงวน

148 นายศรายุทธ  สว�างยิ่ง

149 นายสหภูาพ  พรมมา

150 นายสหรัฐ์  นิตย์รอด็

151 นายสิริภููมิ  จิ๋วปัญญา

152 นางสาวสุชาภูัทร  ส่บวัฒนกุล

153 นายกรด็นัย  ด็วงแก้ว

154 นางสาวกฤษณา  กันเอ้ยส่บ

155 นายจีรชาติ  สายทอง

156 นายชวนากร  เชาว์ด็ี

157 นายณัฐ์พงษ์  ไชยบาล

158 นางสาวณิชกานต์  หงษ์ทอง

159 นายตะวัน  จันทร์ต๊ะนิช

160 นายธนกร  ญาณะโรจน์

161 นางสาวธนภูรณ์  สิทธิไพศาล

162 นายธรรมโชติ  ไชยมงคล

163 นายเนติพงษ์  มาตแม้น

164 นายบัลลังก์  อายะชู

165 นายปฏิิพันธุ์  มณีวงศ์

166 นายปรัชญา  กรมขุนทด็

167 นายพงศกร  เช่้อเชียงเม�น

168 นายพรหมพิริยะ  พรมทา

169 นายภูราด็า  ฝ่ั้นเต็ม

170 นางสาวภูวรัญชน์  สัตนันท์

198 นายเป้า   นายอุง

199 นางสาวรุ�งทิวา  ชัยเทพ

200 นางสาวชัญญานุช  สุทธนะ

201 นายรพีพงศ์  สมงาม

202 นางสาวอาทิตยา  มุทริกานนท์

203 นายกฤษกร  คิด็ชัย

204 นายกิตติเด็ช  อุ�นใจ

205 นายกิตติศักด็ิ�  แก้วเคร่อวงค์

206 นางสาวคัทรียา  บุญมา

207 นายจุติเทพ  โยธิน

208 นายณพวิทย์  สัมฤทธิ�

209 นายณัฐ์พล  คนสูง

210 นายณัฐ์พล  ต๊ะสม

171 นายวรเชษฐ์์  ขุนทอง

172 นายวรากรณ์  สงวนศักด็ิ�

173 นายวราวุฒิ  แก้วเม่องมูล

174 นางสาววาริชาติ  ชี่จี่

175 นางสาววารุณี  ขันนาแล

176 นางสาววาศินีย์  พินชัยนึก

177 นายวิศววิชญ์  ทันใจ

178 นายศิรวิทย์  ใจศิลป์

179 นายศุภูชัย  คำาแก้ว

180 นายสหรัฐ์  ธรรมด็ำารงกุล

181 นางสาวสิริกานต์  กันทะศิลป์

182 นายสุพิชฌาย์  อินต๊ะวงค์

183 นายอนุวัฒน์  มีบุญ

184 นายอลงกร  แสงอรุณ

185 นายเอกลักษณ์  เจ็กนาง

186 นางสาวไอลด็า  ตาปิวเคร่อ

187 นางสาวจุฑิามาศ  คำานาสัก

188 นายเจตน์   เตชะแก้ว

189 นายนครินทร์  แปงแก้ว

190 นายยุทธภููมิ  ขันทะเขียว

191 นายลัทธพล  ศรีจันทร์

192 นายวิรัตน์  เตจา

193 นางสาวสภูัทร์พร  เคร่อปันเป็ง

194 นายอณุรักษ์  ธรรมริยา

195 นายอนาวิล  พรมศรีแก้ว

196 ว�าที่ร้อยตรีบุรินทร์  วิลาสสูงไกล

197 ว�าที่ร้อยตรีนิรัติศัย  ชัยอาษา

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

211 นายณัฐ์พล  ยานารส

212 นายธนโชติ  ถีระพงษ์

213 นายธนด็ล  ศรีบุรี

214 นายธัญธวัช  ไชยวงค์

215 นายธีรภูัทร์  ทาวรรณะ

216 นายนพณัฐ์  สะเอียบคง

217 นายนิรันด็ร  เพ็งไสย

218 นายปภูังกร  อธิพรหม
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219 นายประกาศิต  อินปา

220 นางสาวพรสุด็า  ปันเต๋

221 นายพลอธิป  ปูธิปิน

222 นายภูาณุพงค์  อุตมาเคร่่อง

223 นายรัชชานนท์  มงคลวัจน์

224 นายรัชพล  ฤทธิรงค์ธาด็า

225 นายวรพรรษ  นันตา

226 นางสาววรรณภูา  ขันโท

227 นายวัชราวุธ  พุทธิมา

228 นายวุฒิพงษ์  ปงลังกา

229 นายศิวด็ล  ช้างมูป

230 นายศุภูเสกข์  แสนจันทร์

231 นางสาวสุธิด็า  คำาวงค์ษา

232 นางสาวสุรีรัตน์  อุด็กันทา

233 นายอนุพงศ์  ศรีคง

234 นายอนุพงศ์  เสียงเย็น

235 นายอภูิรักษ์  มงคล

236 นายอัสนีกร  อ�อนตา

237 นางสาวกวิสรา  ศรีกันทา

238 นายโกวิท   สายนวน

239 นางสาวจันจิรา  ตั่นฟุ�น

240 นายเจนณรงค์  ปันแก้ว

241 นายฉันทัช  สว�างแผ้ว

242 นายเฉลิมพล  กฤชทับทอง

243 นายชาคริต  โตสินธุ์

244 นายชินวัฒน์  มธุรส

245 นายณัฐ์สิทธิ�  มากคุณ

246 นายธนากร  แสงทอง

247 นายธนาธิป  ตาชะนะ

248 นายนที   นิลกำาแหง

249 นางสาวปัฐ์ญาวด็ี  เพียราชโยทา

250 นายไพโรจน์  ยะประเสริฐ์

251 นายภูาสกร  แพงโตนด็

252 นายรัฐ์ภููมิ  เส่อบุตร

253 นายวรชัย   วิมล

254 นายวรากร  วงษ์พุทธคำา

255 นายวัชรินทร์  ธรรมชัย

256 นายวิระชัย  แซึ่�เติ๋น

257 นางสาวศิรินภูา  ทองแผ�

258 นายศุภูวิชญ์  สนิทพจน์

259 นายสมบูรณ์  มาศงามเม่อง

260 นายสิทธิศักด็ิ�  ไชยศิลป์

261 นายอมรเทพ  ลอยปลิว

262 นายอาทิตย์  ขวัญแพ

263 Mr.Samchhok  Tit

264 นายกฤษด็า  ยะถา

265 นายกิตติธัช  ธีระกุล

266 นายเจตนิพิฐ์  เอี่ยมกระสินธ์

267 นางสาวฉัตรกมล  ตาแด็ง

268 นายเฉลิมศักด็ิ�  คำาวัง

269 นางสาวณัฐ์นันท์  เคร่่องคำา

270 นายณัฐ์วุฒิ  ชมภูู

271 นายธนกฤต  คงอยู�

272 นายธรรมนูญ  เมฆ์แมน

273 นางสาวเนตรชนก  ยิ้มแย้ม

274 นายปฏิิภูาณ  จันต๊ะวงค์

275 นายเปรมนรินทร์  สุปินน๊ะ

276 นายพงษ์   หมอกคำา

277 นายภูานุพงศ์  หิริโอ

278 นายวัฒนา  ชัยชนะ

279 นายวิกรม   พรมเทศ

280 นายวิชยุตม์  หาญยุทธ

281 นายเวโรจน์  อุด็มสมุทรหิรัญ

282 นายศรกะษาปณ์  พลาอาด็

283 นายศรัณย์  แสงบุญเร่อง

284 นายสิทธิพงษ์  พิมสอน

285 นายอัคเรศ  พันติ

286 นายเอกชัย  สุนิติภูานนท์

287 นายธนด็ล  นับแสง

288 นายพิเชษฐ์์  ปินตาด็ง

289 ว�าที่ร้อยตรีศิวกร  ใจสุยะ

290 ว�าที่ร้อยตรีภููชิต  สมบูรณ์ทรัพย์

291 ว�าที่ร้อยตรีเจษฎาพัชร์ หวังวนพัฒน์

292 ว�าที่ร้อยตรีหญิงสมฤทัย เนตรพรมราช

293 นางสาวกฤติยา  คงอยู�

294 นายกฤษฎา  ชมภููน้อย

295 นายกฤษด็า  ยาจันตา

296 นายด็นุสรณ์  อุ�นกองแก้ว

297 นายปฏิิภูาณ  ขัด็กันทา

298 นายปิยพงษ์  รักษาวนิชชา

299 นางสาวมัฐ์ติกา  อรินราช

300 นางสาวรมิด็า  ประสิทธิวงษ์

301 นายวันเฉลิม  เย็นจุรีย์

302 นายสิรภูัทร  วงศ์สุริยา
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303 นายสุเมธ   จันหม่่น

304 นางสาวอุบลรัตน์  สุวรรณประภูา

305 นางสาวโอฬาริก  รักสัตย์

306 นายเจษฎา  โพธิ�ทอง

307 นางสาวฐ์าปนี  จิตวงศ์

308 นายณัชพล  ตุ้มศรี

309 นางสาวณัฐ์พร  แซึ่�ล้อ

310 นายธนทัต  เชษฐ์ตระกูล

311 นายธีรวิชญ์  ล้อวัชระสุภูาภูรณ์

312 นายนพด็ล  แสงม้า

313 นางสาวนลัทพร  ฉิมณี

314 นางสาวปราณี  แซึ่�ว้าง

315 นางสาวพัชรินทร์  พรมบุญชู

316 นายวทัญญู  โชติโยธิน

317 นายวิทยา  นาต๊ะ

318 นายวีระพงษ์  เคร่ออ�อน

319 นายอธิปัตย์  บุญฟอง

320 นายอภูิวิชญ์  เพ็ชรนอก

321 นายกรีฑิา  เทพสาร

322 นายกฤษฎา  จำาปาหอม

323 นายกิตติ�ธนัตถ์  ปุรณะพรรค์

324 นายเจน   เร่องจันทร์

325 นายเฉลิมรัตน์  กันวะนา

326 นายฐ์เนศ   บัวรังษี

327 นายฐ์ิติวัฒน์  ลินตา

328 นายณัฐ์พงษ์  คำามา

329 นายด็นุพล  ศรีด็าว

330 นายเด็ชา   เคร่่องชนะ

331 นายธนด็ล  รักประสิทธิ�

332 นายธนาวุฒิ  จันทร์วงศ์

363 นายสหรัฐ์  เขียวไสว

364 นางสาวชุติกาญจน์  คุณใหญ�

365 นายต�อพงษ์  ลังกาด็ี

366 นางสาวประภูัสสร  พิศัย

367 นายวิทวัส  เปียงใส

368 นายอุทัย   นันตัง

369 นายกฤษฎาพงษ์  คำามี

370 นายกิตติคุณ  ริด็จันทร์

371 นายกิตติพล  ศรีหว้าสระสม

372 นายคมกฤษณ์  ปราบหงส์

333 นายธีรนัย   ปันถา

334 นายนริศ   นาคสถิตย์

335 นายปณิธี   ถนอมใจ

336 นายปริญญา  มายาง

337 นายปิยะราช  ทาแก้ว

338 นางสาวเปมิกา  ด็ำารงฉายายน

339 นายพิษณุวัฒน์  แสงจันทร์

340 นายยงวิทย์  กลิ่นส�ง

341 นายวรการ  คัทจิต

342 นายวรฉัตร  ทิพย์กำาเนิด็

343 นายวีรชัย   ใจสวน

344 นายศิริวัฒน์  คาพูน้อย

345 นายศิวณัฐ์  บัวผิน

346 นายศุภูกิจ  ฤทธิ�ชนา

347 นายศุภูชัย  ทนะด็้วง

348 นายศุภูฤกษ์  สุทน

349 นายศุภูสิทธิ�  ธิสา

350 นายเศรษฐ์บุตร  พิศาลรัตน์

351 นายสถิตคุณ  ภูักด็ี

352 นายสิรวิชญ์  วงษ์ชัย

353 นางสาวสิริกันยา  รุ�งขจรศักด็ิ�

354 นายสุเทพ  คำาแสง

355 นายโสภูณ  วิรมรัตน์

356 นายอด็ิศักด็ิ�  พานิช

357 นายอภูิรัชต์  ชมภููจา

358 นายอรัณย์ณัฐ์  หลวงฟูวฤทธิ

359 นายอรุณรัตน์  เทศหมวก

360 นายอัฐ์ทวี  อ๊อด็เด็ช

361 นายเอกชัย  ใจปัญญา

362 นายสัมฤทธิ�  สิงหเด็ช

เกียรตินิยมอันด็ับ 1 เหรียญเงิน

373 นายเจ   แซึ่�ซึ่้ง

374 นายณัชพล  วิบูลย์วัฒน์

375 นายณัฐ์พงษ์  ชาวชายโขง

376 นายณัฐ์ฤทธิ�  เย็นสุข

377 นายนวพล  มหาสุวรรณ์

378 นายนิพิฐ์พนธ์  ทาสาย

379 นางสาวพลอยประภูา แก้วจันต๊ะ

380 นางสาวพัชชา  คำาบ�อ

381 นายพิทวัส  พุ�มพฤกษ์

382 นางสาวลด็าวัลย์  บุตรอ�อน

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
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383 นางสาววชิรญาณ์  ภูู�มาลา

384 นายวัชรพงษ์  อ้นช่่น

385 นายศิริวัฒน์  วัฒนศิริ

386 นางสาวสินิชา  ขำาศรี

387 นายสุริยะพงษ์  พจน์นาถ

388 นางสาวอภูิสรา  บุญแก้ว

389 นายอัศม์เด็ช  ปรางค์ศรีทอง

390 นายอิทธิชัย  ด็้วงบาง

391 นายกิตตินันท์  ด็วงรัตน์

392 นายเขมชาติ  กล้าเเข็ง

393 นายเขมม์   คำาขันตี

394 นายฆ์นรุจ  ลาภูสาธิต

395 นายจักรกฤษณ์  ทาวิราช

396 นายจิรายุทธ์  สนใจ

397 นายเจษฎาภูรณ์  กันทา

398 นายชนญชัย  ใจมั่น

399 นายชนม์แด็น  อุตตาลกาญจนา

400 นายชนาธิป  แซึ่�ย�าง

401 นายชัยชาญ  แต้มคู

402 นายชำานาญ  แต้มคู

403 นายณัฐ์พงษ์  ใจอ้าย

404 นายณัฐ์วุฒิ  แสงอุทัย

405 นายด็นุสรณ์  วรรณพนม

406 นายทนนชัย  ทะลิ

407 นายธนพันธ์  เพ็ชรรัตน์

408 นางสาวธัญญรัตน์  ปาลี

409 นายธีรเมธ  พรหมสูตร

410 นายนที   อักษร

411 นายนัทติพงศ์  พัชรวณิชย์

412 นายพงศธร  สุวรรณสี

413 นายพงษ์พัฒน์  สิงห์เล็ก

414 นายพัชระ  ด็วงมูล

415 นายพีรกิติย์  ชาญณรงค์

416 นายภูาณุมารถ  อินทร์อุด็

417 นายภููริพัฒน์  ธิวรรณ์

418 นายมารุต   ใจปาละ

419 นายวัชระ   แก้วก๋องคำา

420 นายวุฒิภูัทร  วงษ์เมตตา

421 นายศรัญ   ใจน้อย

422 นายศาสตราวิท  พิชัยหนัก

423 นางสาวสมฤทัย  คงศรี

424 นายสัณห์พิชญ์  งามเขียว

425 นายสุรสิทธิ�  วัฒนามีสุข

426 นายอาภูากร  เสงี่ยมโคกกรวด็

427 ว�าที่ร้อยตรีชนาธิป  ชัยชาญ

428 นายณัฐ์พงษ์  นิลคง

429 นายทิชากร  ด็วงจันทร์

430 นายธนากร  ฉิมวรรณ์

431 นายพิพัฒน์  ยะวงค์

432 นายวชิรพงษ์  ธิสาร

433 นางสาวอัจฉราพรรณ พรมใจวัง

434 นางสาวจตุพร  อายุย่น

435 นายเจษฎาภูรณ์  คำาภูานุช

436 นายชุติพนธ์  ยอด็ยิ่ง

437 นางสาวโชติกา  บุญสา

438 นางสาวธันย์ชนก  ชลาสินธุ์

439 นางสาวปัทมา  กาวีระ

440 นายพลเชษฐ์์  เนาว์กลาง

441 นางสาวเพ็ญพิชชา  ริตพวง

442 นายภูาคภููมิ  พรหมแด็น

443 นายภูาคิน  ทับสมิงครา

444 นายภููชิต   ปลงใจ

445 นายวรวุฒิ  หวังสุข

446 นางสาวสุวรรณ  แซึ่�จ้าง

447 นายอภูิรักษ์  นวลศรี

448 นายเอกรัตน์  เมณฑิ์กูล

449 นายกฤติพงศ์  วชิรางกุล

450 นางสาวกฤติยาภูรณ์ ปาปะไมล์

451 นางสาวกฤษณา  ปิ�นแก้ว

452 นายกวินท์  วรรณติ๊บ

453 นายกิตติชัย  แสนหลวง

454 นายไกรสร  เร่อนแก้ว

455 นายจักรวาล  กวงแหวน

456 นายจิรายุ   ฟูตั้ง

457 นายณัฐ์ด็นัย  จำาปาศรี

458 นายณัฐ์วุฒิ  ท้าวต่้อ

459 นางสาวณิชากร  รัตนพันธ์

460 นายทศพล  พิณทอง

461 นายทินภูัทร  บ�อคำา

462 นายเทิด็พงษ์  แข็งแรง

463 นายนที   นันทภูิรมย์โชติ

464 นายนพชัย  อายุสูง

465 นายบูรณศักด็ิ�  หาญนำาผลด็ี

466 นายปริญญา  ใหม�มณี
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467 นายพงศ์ภูรณ์  ปีนัง

468 นายพชรด็นัย  เทพแก้ว

469 นายพร้อมพันธุ์  ชัยมงคล

470 นายพิสิฐ์   โภูคพูน

471 นายพีรภูาส  กุลศิริพงษ์พันธุ์

472 นายพุฒิพงศ์  ไชยแก้วเม

473 นายภููวนัย  จาวยนต์

474 นางสาวรวิวรรณ  วงค์ประเสริฐ์

475 นายวรภูพ  โสมนัส

485 นางสาวพัชรารัตน์  บางโปร�ง

486 นายมนัสนันท์  จันตา

487 นางสาวนุชรี  ตั่นปิน

488 นายยรรยง  อิสริยอาภูรณ์

489 นายเกียรติศักด็ิ�  สอนใจ

490 นายกิตติกานต์  ป�าไพร

491 นายทัศพรรณ  ปุกปานันท์

492 นางสาวพีรญา  แสนพรม

493 นางสาวมณิสรา  มั่นแก้ว

494 นายยุทธพิชัย  สายเส่อ

495 นายณัฐ์ศาสตร์  นวลตา

496 นายพัชรพล  เชิด็โฉม

497 นายวัชรพล  อักษรไทย

498 นายสันติราษฎร์  คำาเกิด็

499 นายธนพงศ์  สุด็ใจ

500 นายวรภููมิ  ลักษณะละม้าย

501 นายเกียรติศักด็ิ�  สลีวงศ์

502 นางสาวจณาพร  ปันแสน

503 นางสาวพิชญาภูา  เชียงมั่น

504 นายธนาด็ล  เกตุหมัด็

505 นายสิทธิวัฒน์  กันทะวงศ์

506 นายกฤษณะ  ด็วงพลจันทร์

507 นายกำาพล  วังสาคร

508 นายกิตติศักด็ิ�  เนตรทิพย์

509 นายไกรวิชญ์  แซึ่�ผ�าน

510 นายคงฤทธิ�  แสนเม่อง

511 นายคมเด็ช  บุญวงค์

512 นายคุณากร  ยิ้มเพ็ชร

513 นายจักรพันธ์  วงศ์เติ้ก

514 นายจักริน  รัตนชมภูู

515 นายจิรัฎฐ์์  ฝ่ั้นจักรสาย

476 นายวัฒนชัย  ศรีกลิ่น

477 นายวิลลี่   บริคลี่

478 นายวิษณุ   สัญญาลักษณ์

479 นายวุฒิกร  พรวิทยารัตน์

480 นายสรชัย  ยศกันโท

481 นายสิทธิเด็ช  ตากาศ

482 นายหัศด็ิน  น้ำาทรัพย์อนันต์

483 นายอด็ิศร  เจิมเฉลิม

484 นายอนุชิต  ชัยชนะ

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

516 นายจิรายุ   สายปัน

517 นายชาญวิทย์  สุทธิกุล

518 นายณัฐ์กานต์  ยามเย็น

519 นายณัฐ์ด็นัย  จินะเป็งกาศ

520 นายณัฐ์พงศ์  โฮ่มมะ

521 นายด็ารชาต์  ลอวิลาร

522 นายธนกฤต  สราญสิริบริรักษ์

523 นายธนพล  ธิด็ารัตน์

524 นายธนภูัทร  สีคำา

525 นายธนวัฒน์  วงศ์ขัติย์

526 นายธนากร  กาวีละ

67



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563

527 นายธีรภูัทร์  อินแจ้

528 นายธีรภูัทร  หอมนาน

529 นายเนติพงษ์  ศักด็ิ�สอ

530 นายปิยังกูร  ผัด็เป้า

531 นายพงศ์สิริ  ไชยคำา

532 นางสาวพรชิตา  แก้วมั่งเม่อง

533 นายพลวัต  สมบัติ

534 นายพิศาล  ชมชัยรัตน์

535 นายพีรภูณ  เอี่ยมประพันธ์

536 นายยุทธพงษ์  วงศ์ชัย

537 นายรัชชานนท์  แสนอุ้ม

538 นายรัฐ์ชกานต์  โนจา

539 นายรัฐ์พล  อินทิยศ

540 นายวรเด็ช  วันร้อง

541 นายวรรณพงศ์  กุณะ

542 นางสาววัชราพร  ยศมาน

543 นายวิเชียร  ฮ่ังคำา

544 นายศักด็ิ�สกุล  พรรษา

545 นายศิวนนท์  อินทะเร่องรุ�ง

546 นายศุภูกร  ชุ�มวงศ์

547 นายสิทธิพงษ์  ด็วงฤทธิ�

548 นายอัครพนธ์  มั่นอ�วม

549 นายเอ่้ออังกูร  อ�ำาชาวนา

550 นายกนก   พุกรอด็

551 นายกษิด็ิ�เด็ช  กาปินตา

552 นางสาวเกศกนก  อุ�นเร่อน

553 นายจิราวุฒิ  วิเวกวินย์

554 นายชุติพันธุ์  หอมสะอาด็

555 นายณัฐ์ด็นัย  ศิลารักษ์

556 นายณัฐ์วรรธน์  วงษา

557 นายณิชกุล  หมูคำา

558 นางสาวณิชากร  รามสูต

559 นายด็ุสิต   เขน�วม

560 นายธนัชชา  เอี่ยมผ�อง

561 นายธนาด็ล  รอด็แสง

562 นายธวัชชัย  วงศ์ถาติ๊บ

563 นายธีรไนย  ปัญญานาค

564 นายธีรภูัทร  กิติคำา

565 นายธีรภูัทร  มั่นเหมาะ

566 นายนภูสินธุ์  สมด็ี

567 นายบุญฤทธิ�  วีระมนต์

568 นายประสิทธิ�  ต๊ะวัน

569 นางสาวปาริชาติ  นิยมรัมย์

570 นางสาวผกาสินี  จ้อยกุล

571 นางสาวพรภูิรมย์  ปัญญา

572 นายพัสกร  ห้วยผัด็

573 นายพีรณัฐ์  วรวัฒน์วิทยากุล

574 นายภูาณุวัชร  บุญทิม

575 นายรัตนพงษ์  ตาด็้วง

576 นายวรวงศ์  พงษ์หนองพอก

577 นายวรัญญู  ยมเกิด็

578 นายวีระชาติ  แซึ่�ก่อ

579 นายวุฒิชัย  เปี้ยกาวี

580 นายศราวุธ  เปรมกมลวิจิตร

581 นางสาวศศิประภูา  ยาด็ี

582 นางสาวสตรีรัตน์  ฟักทองอยู�

583 นางสาวสตรีวิทย์  ใจมัน

584 นายสหชัย  น้อยคำามี

585 นายสิทธิกร  สว�างรุ�งเร่องกุล

586 นางสาวสุทธิด็า  ป้อยะ

587 นายสุรวินทร์  ทรงมีทอง

588 นายสุริยา   ไกรกิจราษฎร์

589 นายอนุชา  งามสงวน

590 นางสาวอภูิชญา  พงษ์เม�น

591 นายอภูิเษก  อุทรินทร์

592 นายอภูิสิทธิ�  ใจฟู

593 นายอมรเทพ  ประเสริฐ์น้อย

594 นายอัครเด็ช  ธรรมชัย

595 นางสาวอัญธิกา  มูลเปี้ย

596 นายกฤตบุญ  กองสอน

597 นายกิตติศักด็ิ�  โรจน์นวกร

598 นายธงชัย   ศรีรินติ๊บ

599 นายกฤตธี  ธินิศิริ

600 นายกฤษณะ  ชัยสีธิ

601 นายกฤษณะพงษ์  ราษี

602 นายการัณยภูาส  ธนาเสน

603 นายกิตติพัทธ์  เร่อนชัย

604 นายกี   สุธิเวช

605 นายขุนทัพ  ทัพธานี

606 นายคุณานนต์  ปันต�า

607 นายจักรพงศ์  หม่่นแสน

608 นายจิรเด็ช  ขุนมนตรี

609 นายเจษฎา  ไปเร็ว

610 นางสาวชนิกานต์  พุทธแก้ว
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611 นายชัพวิชญ์  แสนวิชา

612 นายฐ์ิรวิชญ์  ลิขิตตระกูลวงศ์

613 นายณรงค์ฤทธิ�  ทรงศิริ

614 นายณรงค์ฤทธิ�  ทาสิงห์คำา

615 นางสาวณัฏิฐ์วสา  เผ่อกเทียน

616 นางสาวณัฐ์ชยา  ภูัทรวีรานนท์

617 นายณัฐ์พงศ์  สุภูายอง

618 นายณัฐ์พล  มุนิล

619 นายณัฐ์ภููมิ  ยานะ

620 นายณัฐ์วุฒิ  ปั้นเปลี่ยนทอง

621 นายทักษ์ด็นัย  ชัยยอง

622 นายทักษ์ด็นัย  ศรีชัย

623 นายทักษเวธน์  แกมทอง

624 นายธนกฤต  บุญธิมา

625 นายธนกฤต  มั่งคั่ง

626 นายธนภูัทร  เร่อนชัย

627 นายธนวัฒน์  สุประการ

628 นายธนากร  กันทา

629 นายธนากร  เม่องมา

630 นายธีรกานต์  บุญมา

631 นายธีรวัฒน์  ใยบัว

632 นายธีระวัช  แก้วบุญเร่อง

633 นายนภูด็ล  รัตนประชารมย์

634 นายนฤเบศ  มูลเม่อง

635 นายนฤเบศร์  อินทร์จันทร์

636 นางสาวนฤมล  ทนันชัย

637 นายนิธิวัฒน์  โยสิทธิ�

638 นายบุญญฤทธิ�  อยู�ด็ี

639 นายปฏิิภูัชร  วงค์บุญตัน

640 นายปฏิิภูาณ  แน�นขัด็

641 นายปฏิิวัติ  มากูลต๊ะ

642 นายปรมพงศ์  แด็งสากล

643 นายประพันธ์  นายโม๊ะ

644 นายปรีด็า  บุญช�วย

645 นายปิติวัฒน์  สุริโย

646 นางสาวฝ่นด็าว  ปัญญาฟู

647 นายพงศกร  แซึ่�ย้าง

648 นายพงศธร  พึ่งเพ็ญ

649 นายพงศ์พิศาล  สุภูาพ

650 นายพลวัฒน์  อินต๊ะ

651 นายพัชรพล  วงศ์จันทร์

652 นายพัชรพล  สุภูาเด็ช

653 นายภูควัต  เคร่อจันทร์ต๊ะ

654 นายภูานุพงศ์  อินกาวี

655 นายมกรา   ก๋าจารี

656 นายยศพล  บุญเจริญ

657 นายรัชชานนท์  แก้วเตจ๊ะ

658 นายวชิรญาณ์  คุ้มเนตร

659 นายวชิรวิทย์  แสงสุรินทร์

660 นายวรยศ   สาหร�าย

661 นายวรวุฒิ  แก้วแด็ง

662 นายวรินทร  แก้วมะลิ

663 นายศิรสิทธิ�  ภูักด็ี

664 นายศุภูวัฒน์  ทาเกิด็

665 นายสหรัฐ์  จักร์ศิริ

666 นายสัญญวิทย์  จำาศิล

667 นายสาธิต   ธัญชนกชยะกูร

668 นายสุกนต์ธีร์  อุไรรัตน์

669 นายสุขุมพันธ์  บุญมาเม่อง

670 นายสุทธศิลป์  นันตา

671 นายสุเมธ   มาปง

672 นายโสภูณ  บุญปั๋น

673 นายอติเทพ  วังทอง

674 นายอภูิวัฒน์  อารีราษฎร์

675 นายอรรถพล  ใจลังการ์

676 นางสาวอังคณา  เหล็กเทศ

677 นางสาวอัญญารัตน์  ฐ์ิติโชคสกุล

678 นายอุกกฤษฏิ์  ธรรมปัญโญ

679 นายเอกชัย  พรมทอง

680 นายไกรฤทธิ�  วรินทร์

681 นายจารุวัฒน์  ปาวงค์

682 นายชญานนท์  ศรีขัติ

683 นายชนพัฒน์  แก้วประเสริฐ์

684 นายชลนันท์  บ้านสระ

685 นายชัยวัฒน์  มิ่งเม่อง

686 นายชุติพงศ์  ช่่นสมบัติ

687 นายโชคชัย  สมอ�อน

688 นายทศพล  จิระวุฒิสกุลโรจน์

689 นายธนากร  สุฤทธิ�

690 นายธวัชชัย  จันทร์อนันต์

691 นายนันทวัฒน์  ไชยเกษม

692 นายนิธิกร  ไชยวรรณ

693 นายประกฤษฎิ�  สันติกรรม

694 นายปรีชา   อ่้อมุกด็ากุล
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695 นายพงษ์พิทักษ์  แผ�นคำา

696 นายพัชรพล  จินด็าคำา

697 นายภูาณุเด็ช  กอนแสง

698 นายวรรธมา  ยะชะระ

699 นายวรินทร  ชัยรัตน์

700 นายศิริศักด็ิ�  มีมานะ

701 นายสัตตบุตร  บุญเตี่ยม

702 นายสุทธิรัตน์  นามเม่อง

703 นางสาวศิริลักษณ์  แท้เที่ยง

704 ว�าที่ร้อยตรีกิตติณัฐ์  ธรกิจ

705 ว�าที่ร้อยตรีปฏิิภูาณ  ทองอ�อน

706 ว�าที่ร้อยตรีวัชรพล  ปานฟัก

707 ว�าที่ร้อยตรีอติกันต์  มั่นใจ

708 ว�าที่ร้อยตรีธนัท  จำานงค์สังข์

709 ว�าที่ร้อยตรีนันทวัฒน์ ภูิวงค์

710 ว�าที่ร้อยตรีภููมินทร์  อินต๊ะขัน

711 ว�าที่ร้อยตรีศุภูณัฐ์  กาวิละ

712 ว�าที่ร้อยตรีหญิงปานตะวัน จันทรรังษี

713 จ�าอากาศเอกเนติพงศ์ ติลสาร

714 นายกรวิชญ์  นุ�นจำานงค์

715 นายกาญจนเศรษฐ์์  มณีขัติ

716 นางสาวกิตติภูา  สกุลสอน

717 นายกิตติศักด็ิ�  เป็งเฟือย

718 นายขจรศักด็ิ�  อภูัยโรจน์

719 นายจารุวิทย์  พุทธวงศ์

720 นายจิรภูัทร  ทาเบ้า

721 นางสาวจุฑิาทิพย์  เปี้ยฟ้า

722 นายชินากร  น้อยกมล

723 นายณวพงศ์  สุยะวงค์

724 นายณัฐ์วัฒน์  วัฒนาพรชัย

725 นายณัฐ์วิทย์  ชัยทร

726 นายณัฐ์วุฒิ  เนตรสุวรรณ์

727 นายธนวัฒน์  ตั๋นแก้ว

728 นายธรรมศาสตร์  กันทะสอน

729 นายบรรจง  ไข�ทา

730 นายบริบูรณ์  มอญแก้ว

731 นายบัญญวิช  อุปโน

732 นายปกรณ์  กรรณิวรรณ์

733 นายปรเมศวร์  ปันธิ

734 นายพงศกร  วรรณชัย

735 นายพงษ์บด็ินทร์  กิติวงศ์

736 นายพสธร  ธรรมเม่อง

737 นายพีรวิชญ์  เพ็ญจันทร์

738 นายพีระพงศ์  เช่้อเม่องพาน

739 นายภูัคพงศ์  ขัติเนตร

740 นายภูาณุพงค์  หวลแยง

741 นายภูานุพงศ์  กันทา

742 นายภููเมศร์  สุวรรณ

743 นายยุทธชัย  คำาท้วม

744 นายรินณวัฒน์  อุปนันไชย

745 นายวรวิทย์  ใจเที่ยง

746 นายวันชัย  เข่่อนแก้ว

747 นายวิศรุต   มูลมาวัน

748 นายวุฒิชัย  วงค์เคา

749 นายศราวุฒิ  อิสระไพศาล

750 นายสันติสุข  หล้าท้วม

751 นายสุทิศร  วารีสุข

752 นายสุรกิจ  วันยาม

753 นายหฤษิต  ด็ู�ป้อง

754 นายอด็ิศักด็ิ�  มะลิวัลย์

755 นายอนามฤณ  เปาวัลย์

756 นายอัษฎาวุฒิ  ติ๊บด็ี

757 นายอิทธิเด็ช  สุยะราช

758 นายไอศูรย์  หายทุกข์

759 นายก้องภูพ  มาเคร่อ

760 นายกิตติพงษ์  บิลรัมย์

761 นายกิตติศักด็ิ�  คุณสุทธิ�

762 นายเกียรติศักด็ิ�  ระจา

763 นายจตุรงค์  เพิ่มศิลป์

764 นายชนะพล  ใหมแสง

765 นายชวาล   พูลสวัสด็ิ�

766 นายชิษณุพงศ์  แข็งเขตกรณ์

767 นายณนทกร  เจนจบ

768 นายณัฐ์พงศ์  วรรณสมพร

769 นายณัฐ์พงษ์  ขำาพรม

770 นางสาวณัฐ์รัตน์  ชาญประสิทธิ�

771 นายณัฐ์เรศ  ใจทน

772 นายทวีป   ช�างด็ำาริห์

773 นายทินวัฒน์  วิรัชเจริญพันธ์

774 นายธนพล  บุญปก

775 นายธวัชชัย  อินทรศิลา

776 นายนครินทร์  ขันแด็ง

777 นายนุวัติ   เด็ชตระการ

778 นายปวรุตม์  เจริญยศ
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779 นายปวีณ   ทัพจันทร์

780 นายภูีรภูัทร  ละมูล

781 นายวงศกร  บางทิพย์

782 นายวรพล  เนตรนิธิ

783 นายวัชระ   จันทร์อ�อน

784 นายวิทยา  โสภูา

785 นายวีระเกียรติ  ถาแก้ว

786 นายศตคุณ  อัครพันทวีป

787 นายศรายุทธ  มั่งมูล

788 นายศรายุธ  เจนจบ

789 นายสราวุธ  จิ๋วทา

790 นายสิปปวิชญ์  นวรัตนารมย์

791 นางสาวอาทิตย์ติยา  อุปโคตร

792 นายอานุวัฒน์  อินทะจันทร์

793 นายอำานาจ  ยะกาวิน

794 นายเจตษฎา  โนแปลง

795 นายชนาธิป  ยาอุด็

796 นายชัยวัฒน์  ทองบุญชู

797 นายนันธวัตร  บุญตัน

798 นางสาวกนกวรรณ  บุญมี

799 นายก้องกิด็ากร  สีใส

800 นายกัญจน์  นาคเอี่ยม

801 นางสาวกานต์ธิด็า  สุวรส

802 นายกิตติภูพ  คงจันทร์

803 นายกุลพงษ์  ระพิพงษ์

804 นายเกริกฤทธิ�  ไทยกรรณ์

805 นายเกษม   ตรีภูาค

806 นายจักรกฤษณ์  มณีขัติย์

807 นายจามินท์  น้อยวงศ์

808 นายจิรพนธ์  ทาแกง

809 นายจิราธิป  กวด็อ้อ

810 นายเจษฎาพร  อินทร์ตา

811 นายชัชวาล  อินทิรัตน์

812 นายชัยนาท  ลีอัจฉริยะ

813 นายไชยวัฒน์  ฐ์านกุมมา

814 นายไชยวัฒน์  ยุวศิริกุลชัย

815 นางสาวณัฏิฐ์ฬิณีย์  สุวารีย์

816 นายณัฐ์กมล  ไชยพูน

817 นายณัฐ์พงษ์  ธงสันเทียะ

818 นายณัฐ์พงษ์  ยอด็เงิน

819 นายณัฐ์รัตน์  จันทร์ศุภูเสน

820 นายทรงวุฒิ  พงษ์ชัด็

821 นางสาวทิพย์วด็ี  ไชยวงค์

822 นายแทนไท  อ�องไพบูลย์

823 นายธนกฤต  คงเจริญ

824 นายธนด็ล  โพธิ�สวัสด็ิ�

825 นายธนทรัพย์  ไชยอินทร์

826 นายธนภูัทร  บุญเป็ง

827 นายธนภูัทร  เม่องเหมอะ

828 นางสาวธนัชพร  เข่่อนเขตร

829 นายธนัตถ์  จารุพรพันธ์

830 นายธนายุต  ก้องสถาพร

831 นายธนิศ   ไชยยะ

832 นายธวัชชัย  ไวสะอาด็

833 นายธีระพงศ์  นันติแก้ว

834 นายนทีธร  เรียงรอง

835 นายนนทวัตน์  นามธง

836 นายนพณัฐ์  เนตรคำายวง

837 นายนันทวัฒน์  รักษาเสริม

838 นางสาวเบญจมาศ  สายวงค์อินทร์

839 นายปฏิิพัฒน์  กาศเเสวง

840 นายปฏิิภูาณ  จินะ

841 นายปฐ์มทัศน์  สุยาว

842 นายปณิฐ์ิ   แสนจิตร

843 นายปพน   เนตรผาบ

844 นายปิยราชย์  สวยสม

845 นายผด็ุงสิทธิ�  สุวรรณ

846 นายพงษ์สิริ  แสงโชติ

847 นางสาวพรปวีณ์  วงค์ต๊ะ

848 นายพัฒนศักด็ิ�  ทิพย์รัตน์

849 นางสาวพิชญะ  แก้วมาทัง

850 นางสาวพิมพินันท์  ตะหย�วน

851 นายพีรวิชญ์  แซึ่�ลิ้ม

852 นายพีรัช   ศรีสุภูรณ์รจนา

853 นายฟาฮ่ัด็  อร�ามวงค์

854 นายภูาณุวัฒน์  รอด็เด็ชา

855 นายเมธาวิน  จันทรา

856 นายรัฐ์วิศร์  ศรีวิกูล

857 นายรัตนพงษ์  พรมงาม

858 นางสาวรัตนาภูรณ์  บุญธิ

859 นายรุ�งเกียรติ  ไชยโย

860 นายวัจน์กร  ปวนชมภูู

861 นายวิทวัส  เคร่อจักร์

862 นางสาววิไลลักษณ์  ทองสิริพงศ์สมบัติ
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863 นายศตวรรษ  จุ�มไฝ่

864 นายศตวรรษ  ปินตาวงศ์

865 นายศักย์ศรณ์  หาญจริง

866 นายศิรเศรษฐ์์  ฟูทะนันชัย

867 นายศิราวุฒิ  วงค์แสนสี

868 นายศุภูกิจ  สุนะ

869 นายศุภูกิตต์  จันนัยนา

870 นายสัก   ไชยแก้ว

871 นายสันทัด็  สิงห์ชัย

872 นายสิรภูพ  ตรีโพลา

873 นางสาวสุชาด็า  มหาไม้

874 นายสุทธิพงศ์  เทพอุโมงค์

875 นายสุธี   แก้วใจ

876 นายสุธีราช  เขียวก�ำา

877 นางสาวสุรัญชนา  แซึ่�อึ่ง

878 นายสุวพิชญ์  สุมนะ

879 นายเสฏิฐ์วุฒิ  หงษ์สิบแปด็

880 นายอธิกุล  อธิชาพันธุ์

881 นายอภูิสิทธิ�  ยุปาระมี

882 นายอรรถพล  เคร่่องต้น

883 นายอานนท์  อาจกล้า

884 นายอำานาจ  ผัด็วัง

885 นายอิมรอน  มหามัด็

886 นายกฤษณะ  อ้วนเปี้ย

887 นายกิตติ   จิตธรรม

888 นายกิตติภูณ  หล้าสมบูรณ์

915 นายจิระพงศ์  ศุกกรีรักษ์

916 นายกันตภูณ  สมปณิธาน

917 นางสาวชไมพร  เพ็ญสุวภูาพ

918 นายนคร   หมูฝ่ั้น

919 นายกรชนก  ยะคำาป้อ

920 นายคมกฤช  ห�วงวงค์

921 นายจักรพันธุ์  วงค์อุ�น

922 นายชนินทร์  ขรวงศ์

923 นายชัยฤทธิ�  หมด็ทุกข์

924 นายชัยอนันต์  แก้วจีรนันท์

925 นายณัชพงษ์  นันตาลิต

926 นายณัชภููมิ  คำาเงิน

927 นายณัฏิฐ์ากร  แจ�มสายพงษ์

928 นายณัฐ์พร  หนอนแก้ว

889 นายกิติพัชร  ปัญโญใหญ�

890 นายไกรวิชญ์  เพชรบุษกุล

891 นายคณุตม์  ศิริพัฒนานนท์

892 นายณรงค์ศำกด็ิ�  วงศ์เสนา

893 นายณัฐ์ภูัทร  ถานันต๊ะ

894 นายณัฐ์วุฒิ  ใหม�ทำา

895 นายณัฐ์วุธ  อวยชัย

896 นายเด็ชอนันต์  มุ้งทอง

897 นายธนเด็ช  เพชรรัตน์

898 นายธัญนพ  ปะทิ

899 นายนิคม   ฟูเตฟ

900 นายนิติพนธ์  สุธรรม

901 นายพลากร  ทรวงคำา

902 นายภูานุวัฒน์  หม่่นแสนธิ

903 นายมหัตม์วิน  รัตนสิงห์

904 นายมารวย  ตันติพูนธรรม

905 นายวรานนท์  สมาธิ

906 นายวีรศักด็ิ�  อุทิศลาภูผล

907 นายศักด็า  ยงวิบูลย์ชัย

908 นายสมพล  สีนิล

909 นางสาวสุจิตรา  บุญสม

910 นายสุรศักด็ิ�  สุเสถียรจรัส

911 นายอภูิสิทธิ�  เป็งโต

912 นายอัยกา  หม่่นจำาเริญ

913 นายจักรพันธ์  โท�นร�องช้าง

914 ว�าที่ร้อยตรีศรายุท  สุพรมอินทร์

เกียรตินิยมอันด็ับ 1 เหรียญทอง

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

929 นายณัฐ์พล  อำาภูาวงศ์

930 นายถิรวุฒิ  คนขยัน

931 นายทนุพงษ์  ประด็ับแก้ว

932 นายธนวัฒน์  วงศ์นาม

933 นายธวัชชัย  บุญมี

934 นายธิติพันธ์  พิณทอง

935 นายนรากร  ศิริใจ

936 นายนัทธพงศ์  เจริญพันธ์

937 นายนัทธพนธ์  อินกันต์

938 นายนันทวัฒน์  นวลยานัส

939 นายปฏิิพล  แก้วด็อนด็ู�

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ)
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940 นางสาวประภูัชรา  คร�องไหม

941 นายปริญญา  จินา

942 นายปริณ   อุด็รพันธ์

943 นายพีรด็ลย์  ตนเล็ก

944 นายยอด็ชัย  แซึ่�หาญ

945 นายยุทธพงษ์  ตาระปิน

946 นายฤทธิเกียรติ  สอนชี

947 นายลัทธพล  บุตรเทศ

948 นายวงศกร  ชาตาด็ี

949 นายวชิรวิทย์  ใจคนึง

950 นายวรินทร  แก้วฟู

951 นายวัฒนา  ถาคำาด็ี

952 นายศิวัสว์   ค้าแก้ว

953 นายสรายุทธ  ธิปทา

954 นายสุริยา   ไชยวรรณ

955 นายสุวัฒชัย  แหล�งห้วยไชย

956 นายอณุวัฒน์  กันจินะ

957 นายอด็ิศักด็ิ�  ขุนพิทัก

958 นายอภูิสิทธิ�  จิตธรรม

959 นายอัครพงศ์  วงศ์แก้ว

960 นายอัชฌา  วงศ์ถิ่น

961 นายอัษฎาวุธ  ปินตาสาร

962 นายกิตติพศ  จิตรรักษา

963 นายกิตินันท์  สวัสด็ิ�วงษ์

964 นายโฆ์ษิต  ปัญญาด็ิบวงศ์

965 นายชัชวาลย์  เกิด็ทรัพย์ชัย

966 นายณรงค์พร  มูลลอด็

967 นายธนวัฒน์  น้อยนคร

968 นายธนิด็า  รินรส

969 นางสาวพิมรพัฒน์  เพชรจินด็า

970 นายพีรณัฐ์  นาคบาตร์

971 นายมาวี   ทีเจริญ

972 นางสาวลินรด็า  มียวน

973 นายสุทัศน์  คำาสุกด็ี

974 นายอัครเด็ช  สุมังคะละ

975 นางสาวอิงลด็า  คงคา

976 นางสาวจันจิรา  จันทร์อ�อน

977 นายเจษฎาพล  แสนศรี

978 นายชาญศักด็ิ�  ถาอิ่นแก้ว

979 นายณัฐ์วัสส์  ทองพินิจกุล

980 นายพิชัยชาญ  พิมพิสาร

981 นายอนุชา  พรหมศรี

982 ว�าที่ร้อยตรีคัมคุณ  ปลั่งสูงเนิน

983 ว�าที่ร้อยตรีพีระพล  ไชยวรรณา

984 นายกฤษฎา  วงศ์เป็ง

985 นายกฤษณพงศ์  พงค์คีรีแสน

986 นายกิตติพงษ์  สีนาคม

987 นายคุณาธิป  พัฒนคร้าย

988 นายจารุพงศ์  ต๊ะกาบโพ

989 นางสาวจินตนา  มานาแวน

990 นายจิระพนธ์  ถ้ำากลาง

991 นายเจตรินทร์  จันแว�นคำา

992 นายเจษฎา  สลีสองสม

993 นางสาวโฉมฉาย  ทุ�งปราบ

994 นายชนาธิป  แย้มอ้นสุข

995 นายชินด็นัย  คำาคม

996 นายณัฐ์กานต์  สำาเภูา

997 นายณัฐ์นันท์  สุทธมงคล

998 นายณัฐ์พล  จันทร์แก้ว

999 นายณัฐ์วุฒิ  วงค์วาร

1000 นายธนากร  ทาแกง

1001 นายธวัชชัย  สงพิมพ์

1002 นายนที   ตะเวที

1003 นายพงศกรณ์  ปันแด็ง

1004 นายพงศ์ปณต  สุทธนู

1005 นายพชร   วิไลทรัพย์สิน

1006 นายพิชญ์พิมาน  บุญถ่อ

1007 นายวิทวัส  แซึ่�พ�าน

1008 นายสี   วิศกุล

1009 นายอนุกูล  สุนันตา

1010 นายอนุวัตร  ภูาชะนนท์

1011 นายอรรถพล  ใฝ่�จิต

1012 นายอริย์ธัช  คันธวงค์

1013 นายอัษฎาวุธ  ลำาลึก

1014 นางสาวจุไรรัตน์  สุด็ใจ

1015 นางสาวฉัตรด็าว  ยั่งย่น

1016 นายณัฏิฐ์ชัย  กุลคง

1017 นายธวัชชัย  พวงมณี

1018 นายนนทวัฒน์  ครุธโม

1019 นายนรินทร์  มาระเพ็ชร

1020 นายพชรพล  มาลัยแย้ม

1021 นายมนัสวี  มีศิลป

1022 นายสุชาครีย์  จูมด็อก

1023 นายอนพัทย์  ภูู�ระย้า
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1024 นายกชกร  คำาหม�อม

1025 นายกิตติพศ  ฐ์านสิทธิ�นำาอุด็ม

1026 นายจักรกฤษ  นำามา

1027 นายณัฐ์ธัญ  บรรเลง

1028 นายณัฐ์พล  สารใจ

1029 นายทศวรรษ  ไชยชะนะ

1030 นายพงศกร  สิงห์ครา

1031 นายไพบูรณ์  อินทะซึ่าว

1041 นายพัทธนันท์  พิพัฒน์จริยา

1042 นายวรพล  พลธนะ

1043 นายจารุวิทย์  จิตตราวงค์

1044 นายณัฐ์วัฒน์  สุทธะคำา

1045 นายศรัณยวรรษ  เป็งกาสิทธิ�

1046 นายกมลศักด็ิ�  พลหนองคูณ

1047 นายกรวิชญ์  ใยสำาลี

1048 นายกฤษด็า  เพชรเอ่อง

1049 นายชัยพัชร์  เช่้อยอง

1050 นายชิติพัทธ์  มีน้อย

1051 นายณรงค์ศักด็ิ�  แซึ่�ก่อ

1052 นายธนากร  มณีทอง

1053 นายนฤชา  นาระทะ

1054 นายเนติพงษ์  มาโยง

1055 นายปฐ์มพงษ์  นันตาด็ี

1056 นายปรัชญา  ระบู�

1057 นายพงศกร  สาบุ�ง

1058 นายพนธกร  ใจฟู

1059 นายพีรพัฒน์  ตั้งสุทธิวงษ์

1060 นายพีรยศ  อินต๊ะจัง

1061 นายภูาณุวัฒน์  โพธิ�ด็ี

1062 นายภูานุพงศ์  ปานแผน

1063 นายวทัญญู  มหาวรรณ์

1064 นายวัชรากร  ชอบธรรม

1065 นายวันชัย  ปัญญา

1066 นายวายุภูัค  แซึ่�ว�าง

1067 นายวิทยายุทธิ�  แขจันทร์

1068 นายวีรวัส   ชัยนุพันธ์

1069 นายศุภูกร  ทองรัตน์

1070 นายสมชัย  อย�างยอด็เยี่ยม

1071 นายสมชาย  มั่นพัฒนาการ

1072 นายสรวิศ   เอี่ยมรักษา

1032 นายวิชญภูาส  สนิทผล

1033 นายสุทธิชัย  ด็้วงสูงเนิน

1034 นางสาวสุทิษา  สินธุลาภูา

1035 นายสุธี   รอด็บุญส�ง

1036 นายเสกข์   ขอด็แก้ว

1037 นายอด็ุลวิทย์  พิสัยเลิศ

1038 นายอานันท์  สุริยะมณี

1039 ว�าที่ร้อยตรีภูานุวัฒน์ ทาธง

1040 ว�าที่ร้อยตรีปิยะวัฒน์ กันธาแก้ว

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

1073 นายสามารถ  เเสงอรุณ

1074 นายสิทธินนท์  แซึ่�จ๋าว

1075 นายสิทธิศักด็ิ�  ระจา

1076 นายสิรวิชญ์  บุญต�อ

1077 นายสุรศักด็ิ�  วงศ์สมัย

1078 นายสุริยา   หล้าบัววงค์

1079 นายอนุกูล  แขจันทร์

1080 นายอนุรักษ์  ฤทธินาคา

1081 นายอนุสรณ์  ปัญญาวัง

1082 นายอภูิสิทธิ�  สิทธิวัง

1083 นายกฤษฎา  กาวิน

1084 นายกิตติพิชญ์  ศฤงคาร

1085 นายกิตติศักด็ิ�  ไชยด็ิษยะพงษ์

1086 นายจักรพงศ์  สมบุญไชย

1087 นายฉัตรชัย  อาศักด็ิ�

1088 นายชวาลพัทธ์  สุรเมธีมาณพ

1089 นายชัยชนะ  สอนเเก้ว

1090 นายณครินทร์  ใจลึก

1091 นายณัฐ์ชัย  สละม�วง

1092 นายณัฐ์ณิชา  จันทนิต

1093 นายณัฐ์พล  บัวชุม

1094 นายณัฐ์วุฒิ  คำาแจ้

1095 นายเด็ชาวัต  เตชะห้วย

1096 นายทยากร  กาวิลเคร่อ

1097 นายทัศไนย  อาษากิจ

1098 นายธนกฤต  แก้วใจ

1099 นายธนาทรัพย์  กวงแหวน

1100 นายธวัชชัย  เจนชัยภููมิ
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1101 นายธวัชชัย  ปะละปิก

1102 นายธีระพงษ์  สุวรรณวงศ์

1103 นายนรินทร์  ติง

1104 นายนฤพล  หน�วงเหนี่ยว

1105 นายนิติธร  พรมสาย

1106 นายเนติพงศ์  มณีจันทร์สุข

1107 นายปฏิิภูาณ  ธรรมปัญญา

1108 นายปฏิิภูาณ  ปราบตุราณี

1109 นายพสธร  ภูักด็ีจีรากาล

1110 นายพัฒนากร  เร่อนคำา

1111 นายพิทวัส  สนธิรัตน์

1112 นายพีรพัฒน์  มโนวรรณ์

1113 นายภูัทรพล  มาปินตา

1114 นายภูานุ   มิคำาภูา

1115 นายยงยุทธ  สกุลกระจ�าง

1116 นายลิปปกร  เข่่อนคำา

1117 นายวราวุฒิ  อารีย์

1118 นายวรินทร  จองนุ

1119 นายวัชรพงศ์  ชมสูง

1120 นายวิชานนท์  ด็วงอาภูัย

1121 นายวีรภูัทร  โปธา

1122 นายวุฒิชัย  สายเปียง

1123 นายศรัณย์  ชุ�มเร่อน

1124 นายศุภูณัช  อายุมั่น

1125 นายสรรพวิทย์  หน�อคำา

1126 นายสรวิศ   ปงจันตา

1127 นายสุทธินัย  สายเคร่่อง

1128 นายสุพเชษฐ์์  พรมมา

1129 นายอนุพงศ์  อุด็เถิน

1130 นายอนุวัฒน์  พานแก้ว

1131 นายอนุวิท  บัวใบ

1132 นายอภูิวิชญ์  เทอด็เทียนวงษ์

1133 นายศุภูชัย  ทิพย์ขันธ์

1168 นางสาวธัญญลักษณ์ อุ�นหน�อ

1169 นางสาวสิราณี  คำาล่อ

1170 นายโรจนศักด็ิ�  กลิ่นเชตุ

1171 นายอิสรภูาพ  ระวิโสด็

1172 นายอภูินันท์  กาน้อย

1173 นางสาวจันทร์จิรา  รัตนประทุม

1174 นายณัฐ์ชาติ  ศานติวิมลด็ี

1134 ว�าที่ร้อยตรีสกลรัฐ์  สุภูะมาตา

1135 ว�าที่ร้อยตรีชินด็นัย  อิทธิฤทธิ�

1136 ว�าที่ร้อยตรีพิรพัฒน์  เช่้อวงศ์บุญ

1137 ว�าที่ร้อยตรีสุทัศน์  อ�อนจันทร์

1138 จ�าสิบเอกนพกร  วุฒิชมภูู

1139 นายเจตพล  จำาปาเคร่อ

1140 นายณัฐ์พล  กุลาวงศ์

1141 นายธนกร  ตองใจ

1142 นายธนบด็ี  ด็ีมอญ

1143 นายธัญนพ  บด็ีรัฐ์

1144 นายนิติธาด็า  ด็้วงขาว

1145 นายพงศธร  พระอังคาร

1146 นายพสิษฐ์์  พรมสมุท

1147 นายพิพัฒพงษ์  พิลึก

1148 นายพีรด็นธ์  กัลยาปัทมพงศ์

1149 นายศุภูกิจ  ปุระตา

1150 นายสมรักษ์  จอมพงษ์

1151 นายเสถียรพงศ์  อติชาติ

1152 นายอนุพงษ์  ด็ำาสนิท

1153 นายเกรียงศักด็ิ�  สร้อยวงค์

1154 นายเจษฎา  สัทธรรมนุวงค์

1155 นางสาวณัฏิฐ์ภูรณ์  แสงนาวี

1156 นายณัฐ์พงษ์  มลิวัลย์

1157 นายณัฐ์พล  พลด็งเขียว

1158 นายณัฐ์พล  สุุริยะฉัตรมงคล

1159 นายปิติพงศ์  เปรมไทย

1160 นายปิยะโชค  ประสม

1161 นายพิทยา  ด็ีเหล่อ

1162 นายยศพล  ประเสริฐ์สุวรรณ

1163 นายวิศรุต   ปัทม์ธรรม

1164 นายศราวุธ  กันทะอาสวะ

1165 นายอนันตชัย  แนมขุนทด็

1166 นายอภูิชาติ  ไฝ่น้อย

1167 นายอภูินันท์  ศรีวิลัย

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

1175 นายนนทกร  นิมาพร

1176 นางสาวนิษฐ์า  บุตริน

1177 นายประเสริฐ์ศักด็ิ�  กาวิละ

1178 นายภููวด็ล  ตนมิตร
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1179 นางสาวมัลลิกา  เชียงกา

1180 นางสาวรจนารี  เข่่อนแก้ว

1181 นายสาธิต   วงศ์สุภูา

1182 นายอุด็มศักด็ิ�  ขวัญทัย

1183 นายกฤษด็า  สิริแสง

1184 นายจิรายุส  นางเมาะ

1185 นายชัชวาลย์  กรกมลวิลาส

1186 นายธนกร  ปิยะศักด็ิ�

1187 นายธนพันธ์  สุวรรณกาศ

1188 นายธนากร  ชมภููทวีป

1189 นายบุญประครอง  สุยะบุตร

1190 นางสาวเบญจรัตน์  เตรียมเเรง

1191 นายพงศกร  พงศ์ธิ

1192 นายพนม   พวงมาลัย

1193 นางสาวพิชาด็า  ศรีจันทร์

1194 นายพิรพล  บุญเสริมส�ง

1195 นายพีรณัฐ์  ปัญญาคำา

1196 นางสาววาริชญา  กะตะศิลา

1197 นายศิริศักด็ิ�  หม่่นคำาล่อ

1198 นายศุภูฤกษ์  แก้วลังกา

1199 นางสาวอรุโณทัย  ตาโน

1200 ว�าที่ร้อยตรีหญิงกรกนก นันทะชมภูู

1201 ว�าที่ร้อยตรีหญิงปุณยาพร ตั้งอยู�

1202 ว�าที่ร้อยตรีหญิงวิชุด็า ต๊ะนางอยู�

1228 นางสาวกัญญารัตน์  อินทะวง

1229 นางสาวกัญญาวีร์  โยธา

1230 นายกันต์กวี  จินาจันทร์

1231 นายจิรกิตติ�  เอี้ยงการ

1232 นางสาวชลด็า  นามไว

1233 นายธนากร  ยี่ลังกา

1234 นายธเนษฐ์  สิทธิการกูล

1235 นายธีรศักด็ิ�  ด็วงสุวรรณ

1236 นายปพณสรร  เอกพันธ์

1237 นางสาวพิชญา  ตุ�นจาอ้าย

1238 นายวรัญชัย  สุตาโย

1249 นายกฤษณะ  กิติธรรม

1250 นายกิติพันธ์  ปัญโญใหญ�

1251 นายเกียรติภููมิ  กิติสัก

1252 นายจารุวิทย์  มะโนวงค์

1203 นายไกรวิชญ์  อะโนติ๊บ

1204 นางสาวพรพิมล  พรมรักษา

1205 นางสาวสุกัญญา  ขันเชียง

1206 นายขจรศักด็ิ�  น้อยศรี

1207 นางสาวฐ์ิติวรด็า  พงศ์พุฒิ

1208 นายณัชพล  เวชศาสตร์

1209 นายธนภูัทร  คมวิศวศาสตร์

1210 นายธนรักษ์  หน้อยด็ี

1211 นายธวัชชัย  อ�อนเนียม

1212 นายพงศกรณ์  กาบจันทร์

1213 นายพงษ์ศักด็ิ�  ยิ้มละม้าย

1214 นายภูัทรพล  ประภูานิชกุล

1215 นายภูาณุวิชญ์  เวียงคำา

1216 นายภูานุพงศ์  ขันแก้ว

1217 นายวสันต์  สุทธิ�พันธุ์

1218 นายวัชรินทร์  อ้นทา

1219 นายวันชัย  ยอด็คำาล่อ

1220 นายวิทยา  พุ�มพินิจ

1221 นายวิธวัช   เสรีวัฒน์

1222 นางสาวสโรชา  ยอด็เร่อน

1223 นายเสกสรร  ไทยอุส�าห์

1224 นายอนันต์  เงินสลุง

1225 นางสาวอิสริยาภูรณ ์ เปิด็ช�อง

1226 นายเอกฉัตร  ธงงาม

1227 นายสุรด็ิษฐ์์  ชุ�มใจ

1239 นางสาวอภูิชญา  ค๊ะณาระต๊ะ

1240 นางสาวอารีรัตน์  พินธุวัฒน์

1241 นางสาวกาญศิริศิลป์ วังวงค์

1242 นายณภูด็ล  ถาวรนาน

1243 นางสาวณัฐ์สุด็า  ด็วงสุวรรณ

1244 นายปฏิิภูาณ  บุญปั๋น

1245 นางสาวปิยธิด็า  นาชัยด็ี

1246 นางสาวราตรี  เต๋จ๊ะแยง

1247 นางสาวศิริพร  อินต๊ะชัยวงค์

1248 นางสาวอังคณา  ปัญญาไว

1253 นายจิรภูัทร  พรหมศรี

1254 นายชัชวาล  มหายศ

1255 นายณัฐ์พล  พุทธจร

1256 นายณัฐ์วัฒน์  ตาคำา

1257 นายธีรพงษ์  เทวะตา
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ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์)

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่)

1258 นายนราวิชญ์  อินต๊ะงาม

1259 นายปรวุฒิ  จอมทอง

1260 นายศิริวัฒน์  โพธา

1261 นายสกรรจ์  ก๋องสิงแก้ว

1262 นายสิทธิโชค  สมณาสัก

1263 นายสุเทพ  เบ�ก�ากู�

1264 นายสุรสิทธิ�  ภููด็อนตอง

1265 นายอด็ิศักด็ิ�  สุริยา

1266 นายศศิริวุฒิ  ยอแสง

1267 นายณัฐ์พล  พรายอินทร์

1268 นายทรงพล  ซึ่ังเร่อง

1279 นางสาวณัฐ์ศวรรณ  พวงมาลัย

1280 นายภูาสกร  คมขำา

1281 นายกิตติพงษ์  วีระวงค์

1282 นางสาวจีรวรรณ  เอี่ยมสอาด็

1283 นายณัฐ์นันท์  นันต๊ะภููมิ

1284 นายด็ุษฎี   ใจเสน

1285 นางสาวธนัชชา  สันป�าแก้ว

1286 นางสาวนันทิษา  อุตส�าห์

1293 ว�าที่ร้อยตรีเนตินันท์ สิทธิกัน

1294 นายจักราวุช  ทาศรีวิชัย

1295 นายวีระกิตติ�  สนธิ

1296 นายธฤต   กาวี

1297 นายนฤเบศฐ์์  ปัญญา

1300 นายธนัตถ์  นาคศิริกุลชัย

1301 นายเจษฎา  คำาเร่อง

1302 นายวิศรุต   บุญเซึ่็ง

1303 นายนพด็ล  ทิวาคำา

1304 นายกนกพล  ปัสสา

1305 นายกฤตวิทย์  ใจตา

1306 นายกฤษฎา  ก๋าคำามูล

1307 นายกิติพงษ์  วงศ์สีเบอะ

1308 นายจอโบ้ยพอ  วิวรรธนพรกุล

1309 นายจักรกฤษณ์  กันศรีเวียง

1310 นายชัยธวัชศิลป์  เร่อนมา

1311 นายฐ์ิติวุฒิ  เตียวกุล

1312 นายธนโชค  นิรมลวงศ์สกุล

1313 นายธนวัฒน์  วิชัย

1269 นางสาวธนภูรณ์  หวันแลบ

1270 นายธัญญวัชญ์  ไชยเลิศ

1271 นายธีภูพ   ปินตาเปี้ย

1272 นายพงษ์ประภูัทร  เฉียบแหลม

1273 นางสาวภูัทรวด็ี  ธีรปัญญาวรกุล

1274 นายภูิเษก   ใจด็ี

1275 นางสาวภููษณิศา  มูลงาม

1276 นายรุจิกร   ชัยชนะ

1277 นายสิทธิมัญ  ปัญญาศาสตร์

1278 นายสุภูาณุพงษ์  นามไชยยา

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

1287 นายนุติพงษ์  คำาปัน

1288 นายวรานนท์  วิหาญ

1289 นายวิฑิูรย์  แสนชนะ

1290 นางสาวศิรินทิพย์  วงค์ทอง

1291 นายสิปปกร  เที่ยงชัย

1292 นายอด็ุลวิทย์  สิงห์ทะ

1298 นายพงศ์พล  เชียงปัน

1299 นายพัทธนันท์  ปัญโญ

เกียรตินิยมอันด็ับ 1 เหรียญเงิน

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

1314 นายธนวัฒน์  ศรีพินทุศร

1315 นายนครินทร์  ศรีวิชัย

1316 นายพิพัฒพงษ์  คำาสาย

1317 นายภูัทรพงศ์  คำาวีระ

1318 นายภูานุพงษ์  หอมสุวรรณ

1319 นายวัฒนา  กุณาฝ่ั้น

1320 นายวิชนพรรณ  ร้อยก๋า

1321 นายสิทธิพร  รัตนวิชัยกุล

1322 นายสุชาติ  บัวคำา

1323 นางสาวสุพรรษา  วิรุณทอง
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ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์)

ปริญญา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล)
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1324 นายสุเมธี   สุรินวัน

1325 นายสุวิชา   ขุนณรงค์

1326 นายอนุชา  ประภูาษี

1327 นายอนุรักษ์  จงรู้รอบ

1328 นายอัศวเทพ  ณรงค์ชัย

1329 นายอุด็มศักด็ิ�  ทวนพล

1330 นางสาวกมลชนก  ด็้วงท้วม

1331 นายกฤษกร  กันทะวงศ์

1332 นายคมสัน  ปิ�นมั่น

1333 นายชนัญญู  เพชรประด็ับ

1334 นายณฤด็ล  ด็ีมาก

1335 นายณัฎฐ์นนท์  เด็ชด็ี

1336 นายณัฐ์ด็นัย  บุญอาจ

1337 นายธวัชชัย  จันทร์ขำา

1338 นายนพเด็ช  น้อยด็้วง

1339 นายประเสริฐ์  คงเจริญ

1340 นายยศกร  อ�วมมี

1341 นายวรายุส  คูณศรี

1342 นายสิทธิพงษ์  อารยะศิลปธร

1343 นายสุกฤษฏิ์  ชำานาญไพร

1344 นายสุรสิทธิ�  นุกาศ

1345 นายอด็ิศักด็ิ�  ขำาชุ�ม

1367 นายก้องภูพ  ปัญญาวงศ์

1368 นายวิษณุ   พันธ์แสง

1369 นายจตุรพรชัย  แป้นตระกูล

1370 นายจักรพันธ์  ใจปาละ

1371 นายนพพร  เมฆ์เพ็ง

1372 นางสาวกัญญพัชร  บุญครอบ

1373 นายกันตินันท์  บุญครอบ

1374 นางสาวขวัญหทัย  ราชสิงโห

1375 นายจิตติชัย  คู�ควร

1376 นางสาวจิรัชญา  มูลงาม

1377 นายเจนวิทย์  วงศ์คำา

1378 นางสาวชไมพร  ปัญญาราช

1379 นายชวกร   ช่่นจิตร

1380 นายชัยวุธ   แสงท้าว

1381 นายโชคชัย  ปุ้ยสิน

1382 นายโชคทวี  เศรษฐ์กิจ

1383 นายณัฐ์ศิลป์  บุญเสริม

1384 นายธนัท   โพธิ�คง

1385 นายนัฐ์ศาสตร์  ยอด็แบน

1346 นายอภูิเด็ช  แก้วมุกด็า

1347 นายอภูิวัฒน์  บุญมีจิว

1348 ว�าที่ร้อยตรีขวัญชัย  แพรพันธ์

1349 ว�าที่ร้อยตรีอรรถศักด็ิ� วงษ์มิตรแท้

1350 นายจรัญ   ลองสันเทียะ

1351 นายชยันต์  สุทธะ

1352 นายทนงศักด็ิ�  อินเลิศ

1353 นายธิติ   ไชยทะมาตร

1354 นายนลธวัฒน์  ทะอ�าง

1355 นายปริญญา  ด็ีไพร

1356 นายภูาณุวัฒน์  เชียงราบ

1357 นายศักด็ิ�นภูา  กวาวสิบสาม

1358 นายสุทธิพจน์  แสนโส

1359 นางสาวอุไรวรรณ  วงศ์ลาด็

1360 นายธีรเชษฐ์์  ศรีเพชร

1361 นายรัฐ์พงษ์  ใจด็ี

1362 นายวทัญญู  แกว�นเขตร์กรรม

1363 นายวิศรุต   รุนอ�อน

1364 นายศรราม  ศิริวัฒน์

1365 นายอาทิตย์  รอด็ภูู

1366 นายสุรศักด็ิ�  สิงข์โต

เกียรตินิยมอันด็ับ 1 เหรียญทอง

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

1386 นายนันทวัฒน์  เกษรด็อกไม้

1387 นางสาวภูัทรภูรณ์  ขำาศิริ

1388 นายมัฆ์วัต  สรงสุวรรณ

1389 นายรัฐ์ธรรมนูญ  พิมพา

1390 นายรัฐ์พล  ศรีวิชัย

1391 นางสาวรัตติพร  ขมิ้นเคร่อ

1392 นายวัฒนา  คำามงคล

1393 นายวิชยุตม์  คำาคุ้ม

1394 นายศุภูวัฒน์  หาญทอ

1395 นายสุรพล  ใจธรรม

1396 นายโสภูณ  สุวรรณเตชา

1397 นายอด็ินันท์  หม้อตาหล้า

1398 นายอภูิเชษฐ์์  รอด็เที่ยง

1399 นายอมรเทพ  มาสงค์

ปริญญา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.ไฟฟ้า)

1400 นายกฤษณะ  พันธ์พร

1401 นายจิรวัฒน์  แสนศักด็ิ�หาญ

1402 นายชาตรี   เพชรชู

1403 นายณัฐ์กมล  ฤทธิพิณ

1404 นายธรณ์เทพ  มาสอาด็

1405 นายธิติภูัทร์  ด็วงชู

1406 นายนิติพล  ประทีปทอง

1407 นายพงศกร  ทองจอน

1408 นายภูาคภููมิ  ปานเพ็ชร

1409 นายภูาคภููมิ  พรมฟัก

1410 นายวรปรัชญ์  ด็ำามินเสก

1411 นางสาววิด็ารัตน์  ด็ีแล้ว

1412 นายอชิตพล  บริบูรณ์

1413 นายอภูิชาติ  เขียวด็ี

1414 นายอัครเด็ช  สุริยะ

1415 นายจตุรงค์  พูลเขตกิจ

1416 นายธนากร  แก้วบุญเร่อง

1417 นางสาวกฤษฎารัตน์ เคร่่องชนะ

1418 นายกาณฑิ์  วงค์เขียว

1419 นายเจวารินทร์  ฐ์านะโภูคิน

1440 นายคทาวุธ  ไชยสมปาน

1441 นางสาวชมัยพร  โชคสิงขร

1442 นายเทวา   ธรรมขัน

1443 นายธราด็ล  สิทธิสอน

1444 นายนพด็ล  ไชยคำา

1445 นางสาวนราทิพย์  ลาปวงคำา

1446 นายนรุตน์  เป็นวงค์

1447 นางสาวปรียารัตน์  โด็ด็าธรรม

1448 นางสาวภูัคจีรา  ด็วงประภูา

1449 นายวรปรัชญ์  สามสาย

1450 นางสาววันวิสา  ชอบเสียง

1451 นายกฤษณะ  อินธิมา

1452 นายจตุรงค์  ชุมภููชนะภูัย

1453 นายณัฏิฐ์ากร  มารศรี

1468 นายกรกฏิ  ทาสุวรรณ์

1469 นายเด็ชาธร  สมป้อ

1470 นายนฤนาท  สังข์กลิ่นหอม

1471 นายปฏิิภูาณ  ผันผาย

1472 นายพิทักษ์สกุล  ไชยทิมา

1473 นางสาววลัยลักษณ์  เขียนงาม

1420 นายณัฐ์พงษ์  พรมคำา

1421 นายณัฐ์พล  เสนทา

1422 นายเนติพงษ์  กองมณีชัย

1423 นายสุรพล  ชูแสง

1424 นายกิตติศักด็ิ�  สรสิทธิ�

1425 นายเกศฎา  บัวจันทร์

1426 นายจิระพงค์  บุญตั๋น

1427 นายเจนณรงค์  ยอด็เม่อง

1428 นางสาวณัฐ์ภูรณ์  อ�อนพรหม

1429 นายทวีรัฐ์   ลีวพงศ์

1430 นายธนารักษ์  มิตรชอบ

1431 นายปฏิิพล  ถัด็ทะพงษ์

1432 นายปัฐ์น์   ศรีสุวรรณนพกุล

1433 นายเมธาสิทธิ�  ใสยิ่ง

1434 นางสาววรัญญา  จีนด็้วง

1435 นายศรพิชัย  กาศโอสถ

1436 นายอด็ิศักด็ิ�  เย็นฉ�ำา

1437 นายอนุชิต  แบบวา

1438 นายอลงกรณ์  อาจองค์

1439 ว�าที่ร้อยตรีหญิงชนนิกานต์ มั่งอุตม์

1454 นายณัฐ์ด็นัย  บุญรักษา

1455 นายทินกฤต  วรานุกูลศักด็ิ�

1456 นายเทพฤทธิ�  พระมาลา

1457 นายธนพล  คำาไชย

1458 นายธีรภูัทร์  ไชยวงศ์

1459 นางสาวนภูัสวรรณ  กันทะคำา

1460 นางสาวนิติรัฐ์  สิทธิชัยวงค์

1461 นางสาวปรางค์รักษ์  ขันตินิรันด็ร์

1462 นางสาวปริมจิรา  โกฎิคำา

1463 นายผด็ุงเกียรติ  แสนโส

1464 นายภูาณุพล  อุปถัมภู์

1465 นายศุภูกร  เช่้อหมอ

1466 นายศุภูณัฐ์  มะโน

1467 นายหนึ่งบุรุษ  คนสูง

1474 นายศรัญญู  จันทร์ต๊ะ

1475 นายสมพงษ์  สิทธิอัศวธนกุล

1476 นายจารุวัฒน์  วงค์จา

1477 นายนครินทร์  นาแหลม

1478 นายนัฐ์พงษ์  สิทธิกัน

1479 นายบรรณวิชญ์  ขัด็เปียง

ปริญญา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.โยธา)

ปริญญา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
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1480 นายพิทักษ์  บางศรัณย์ทิพย์

1481 นายอิทธิพัทธ์  อุทัย

1484 นายกนก   บุญชูยะ

1485 นายขจร   สายบุญยัง

1486 นายสงกรานต์  คำาด็า

1487 นางสาวชลธิชา  เร่องเส่อ

1488 นายจีรวัฒน์  วจีสัตย์

1489 นางสาวปราณปริยา  เลิศขามป้อม

1490 นายกรวิทย์  กันทะสาร

1491 นายจิรวัฒน์  เร่อนคุ้ม

1492 นายโชคอนันต์  พันธ์อ�อน

1493 นายธนวัฒน์  เพชรรอด็

1494 นายนภูด็ล  คำาบุตร

1495 นายนราวิชญ์  แจ�มใส

1496 นายพชรพล  นุสพงษ์

1497 นายวุฒิชัย  พงษ์เอม

1498 นายสุจินด็า  คุณแก้วอ้อม

1499 นายอนุชิต  ทองสุข

1500 นางสาวขวัญชนก  โพทะยะ

1501 นางสาวจารุวรรณ  ศรีพรม

1502 นายจิณณวัตร  ด็าวหมู�

1503 นายเจตตริน  ละออง

1504 นายเจษฏิา  จินาการณ์

1505 นายเชาว์วิวัฒน์  พยัคฆ์์เมธี

1506 นายไชยภูัทร  ชูมา

1507 นายณัชพล  แก้วคำามูล

1508 นายณัฐ์นนท์  ชอบธรรม

1509 นายณัฐ์นนท์  สมภูารจันทร์

1510 นางสาวณัฐ์นรี  สุนันตา

1511 นายณัฐ์พล  พรมจาด็

1512 นายณัฐ์วุฒิ  มูลจันทรง

1513 นายณัฐ์วุฒิ  แห�วตระกูลปัญญา

1514 นายติณณภูพ  ต๊ะวิชัย

1515 นายทศพร  เด็ชมนต์

1516 นายธีระชล  คำาเข่่อน

1517 นายธีราเทพ  หน�อคำา

1518 นายนฤเบศ  อัฐ์ธรรมรัตน์

1519 นายปฏิิพัทธ์  บุญวงษ์

1520 นายพศวัต  เหรียญเจริญ

1521 นายพีระวัฒ  จอมตัว

1522 นายรัชชานนท์  เจริญพร

1482 ว�าที่ร้อยตรีธนด็ล  ไชยพันธ์

1483 ว�าที่ร้อยตรีธนวัฒน์  ปันห้าง

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

1523 นางสาวรัชฎาภูรณ์  มณีวรรณ

1524 นายฤทธิชัย  ด็อกบัว

1525 นางสาววนัสนันท์  ส�องสว�าง

1526 นายวรโชติ  ศรีวิชัย

1527 นายวิทวัส  จิรจรัสตระกูล

1528 นายวุฒิชัย  ถาน้อย

1529 นายศราวุฒิ  วิฬุละหิต

1530 นายศิริธัญ  ไชยวันนะ

1531 นายสรวิศ   สุกกล�ำา

1532 นางสาวสุธัญญา  โยธา

1533 นางสาวอลิชญา  อ๊อทแมน

1534 นางสาวอาทิตยา  สังรวม

1535 นายอานนท์  ไชยราช

1536 ว�าที่ร้อยตรีกิติศักด็ิ� อิศรางกูร ณ อยุธยา

1537 ว�าที่ร้อยตรีวันชนะ  เวชชูศักด็ิ�ชัย

1538 นางสาวกาญจนมล  สุภูาโท้

1539 นายไชยวัตร์  ชนุตม์ธนสิน

1540 นางสาวณัฐ์มน  อินทร์แม้น

1541 นายพลวัต  ทรงตระกูลวงศ์

1542 นายจิรายุ   เอี่ยมละออ

1543 นายชลธี   ศรีชู

1544 นายชาครีย์  สุนันติยากรณ์

1545 นายธนด็ล  อาจหินกอง

1546 นายบวรวัฒน์  ยะขัติ

1547 นายพรรษวุฒิ  โพธิมาศ

1548 นางสาวภูัคจีรา  ด็อกผึ้ง

1549 นายวรากร  พลขุนทด็

1550 นายวรินทร  จิ๋วแหยม

1551 นายสาธิต   โตอ�อน

1552 นายอรรถพล  ภูู�ประกา

1553 นายอิศรา   ต๋าคำา

1554 นายกฤษณะ  ใจแก้ว

1555 นายเกียรติศักด็ิ�  อ�อนศรี

1556 นายชัยกร  เลียวหิรัญ

1557 นางสาวญาโณทัย  บุญมา

ปริญญา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ)
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1558 นายธนภูัทร  ไชยยา

1559 นางสาวธนัญญา  คำาจา

1560 นายธนันทร  อภูัย

1561 นายธนากร  เตจะน้อย

1562 นายพงษ์มนัส  เมฆ์แสน

1563 นายภูัทรวรรธน์  ชัยวร

1564 นายภูีระพงศ์  กาบุตร

1565 นายภููวนาถ  เวชสุวรรณ์

1566 นายวรรณชนะ  ศรีบุญแด็ง

1567 นายวัชพล  แก้วยวงผาง

1568 นายวีรภูัทร  กันทะเป็ง

1569 นายศุภูวิชญ์  สุภูาเช่้อ

1570 นายสหรัฐ์  คำาโล�

1571 นายสัจจเทพ  บุญหนัก

1572 นายสุทธิพงศ์  ขัด็เร่อน

1573 นายอนุชิต  การินทร์

1574 นายอนุชิต  ขันแก้ว

1575 นายอนุสรณ์  หอมหนุน

1576 ว�าที่ร้อยตรีกิตติชัย  เจริญยิ่ง
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1 นางสาวจุไรพร  อุตม์ด็ง

2 นางสาวพิมพ์วิภูา  มินรินทร์

3 นางสาวนริศรา  เอ่้ออารีย์

4 นางสาวพิชชากร  ศิริพล

5 นายศตพร  พรหมมาเทพ

6 นางสาวอังคณา  พึ่งสุยะ

7 นายณัฐ์ติพงษ์  ภูักด็ี

8 นายธนาด็ล  นันตา

14 นางสาวกนกพิชญ์  แก้วศิริ

15 นางสาวกาญจน์ศิริ  รอด็สุวรรณ

16 นายเจษฎา  ถาวรกุล

17 นายณรงค์  สิงห์ด็ี

18 นายณัฐ์วุฒิ  บุญย่น

19 นางสาวธัญญาภูรณ์  เกาะลอย

20 นางสาวพริมา  พันธ์ไพบูลย์

21 นางสาวเรณุกา  ทองด็ี

22 นายอภูิชัย  พุทธวงค์

23 นายกนกศักด็ิ�  อูปสาแก้ว

24 นางสาวกัญญารัตน์  บัวละพวน

25 นายจิรวัจฒ์  นาคโพธิ�มงคลการ

26 นางสาวจีรพร  แปงเสน

27 นางสาวจุฑิาทิพย์  เมามูล

28 นายชยุต   โตวัฒน์นิมิต

29 นางสาวโชติกา  วงศ์เอี่ยม

30 นางสาวณหทัย  สนั่นพานิช

31 นายทิวัตถ์   บุญมาไชยสิทธิ�

32 นางสาวธนัญญา  แสนหาญ

51 นางสาวสิริกร  ก้อใจ

52 นางสาววณิชชา  เร่อนแก้ว

53 นางสาวธันย์ชนก  อินทะนุ

54 นางสาวนภูัทรธมณฑิ์ ด็วงแก้วธีรนันท์

55 นางสาวสรัลชนา  ฉัตรอินทร์

56 นางสาวอริศรา  สมใจด็ี

เกียรตินิยมอันด็ับ 1 เหรียญเงิน

9 นายนพด็ล  ปวงปัน

10 นางสาวภูัณฑิิรา  แก้วสาย

11 นายวรรณฤทธิ�  อินถา

12 นายสาธิต   คิด็อ�าน

13 นายศรัณย์  พันธุ์อารี

33 นางสาวธนัญภูรณ์  โพธิ�ทองคำา

34 นางสาวธมลวรรณ  มะหาพันธ์

35 นางสาวนีร  ตาจุมปา

36 นายปวริศร์  แสงโชติ

37 นางสาวมุจรินทร์  ศิริชัย

38 นายรัฐ์พงษ์  อภูิชัย

39 นางสาววรรณิกา  เม่องพรหม

40 นายวรวิทย์  มนตรี

41 นายวศิน   วะระ

42 นายวัชรพงศ์  ขัติกุล

43 นางสาววิชยา  ทองประเสริฐ์

44 นางสาวเวทิสา  กาญจนาภูา

45 นายศุภูชัย  แสงด็วง

46 นายศุภูวิทย์  พันธุพิน

47 นางสาวสุพิชญา  ใจถีย์

48 นายสุรศักด็ิ�  คชสีห์

49 นางสาวสุวภูัทร  ทอวัฒนสกุล

50 นายอนุพนธ์  ขันด็ี

เกียรตินิยมอันด็ับ 1 เหรียญทอง

เกียรตินิยมอันด็ับ 1 เหรียญเงิน

เกียรตินิยมอันด็ับ 1

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์)

รายนามบัณฑิต ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม)

ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร)

ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ)
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57 นางสาวณัฐ์ณิชา  อินทรชัย

58 นางสาวด็ิปติ  กุมาร

59 นางสาวธันย์ชนก  ใสสะอาด็

60 นางสาวนภูัสกร  สุตะวงค์

61 นางสาวนุชนาถ  พันธมิตร

62 นายภููวด็ล  สมบูรณ์

63 นางสาวหัทยา  หล�อโล�

64 นายอัครเด็ช  จันทร์หอม

65 นางสาวอารยา  เทพวงศ์

66 นางสาวกุลสตรี  สระทองแมว

67 นายเกียรติทัศน์  แซึ่�อึ้ง

77 นายพิทวัส  วงค์ชมภูู

78 นางสาวกมลลักษ์  ชมภูู

79 นายกฤษฎา  ลาโซึ่

80 นายกิตติพันธ์  อิ่นแก้วปวงคำา

81 นายเกรียงไกร  โพธิพงศ์

82 นายจายมิ้นท์  -

83 นางสาวฉลองขวัญ  ทองคำา

84 นายชัยธวัช  มั่นอ�าว

85 นางสาวฐ์ิติมา  ศรีภูักด็ี

86 นางสาวณัฐ์นรี  วิทิตปริวรรต

87 นายณัฐ์ภูัท  ลำาพูน

88 นายนนธกร  กองสถาน

89 นางสาวนิธานันท์  แก้วแสง

90 นางสาวนิษฐ์์ปิยามน ผาเพียว

91 นางสาวปวันรัตน์  ปุริธรรมเม

92 นางสาวพิชามญชุ์  ปันคำา

93 นายพิทยาวัฒน์  เลิศพรหมพันธ์

94 นายพุทธ   รัตนวงศ์

95 นายเพิ่มพูน  สุขเป็ง

96 นางสาวแพรพรรณราย วังโสภูา

97 นายภูานุวัฒน์  คำาเผ่อ

98 นายภููกฤต  จิรกาญจน์นุกุล

99 นายมนท์มนัส  อภูิศิวะรักษ์วงศ์

100 นายวรเมธ  สุวรรณศรี

101 นายวริศ   นิมิตรมงคล

102 นายศราวุฒ  เข่่อนเพชร

103 นายสาธิต   ศิริ

129 นางสาวรัตนาลักษณ์ ทรงศรีสกุล

130 นางสาวพรรษชล  สร้อยเกียว

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

68 นางสาวนลินพรรณ  วศินพิพัฒน์

69 นางสาวพรสุด็า  คำาปิน

70 นายพัสกร  จันต๊ะตึง

71 นางสาวเมษารัตน์  ธีรวณิชนันท์

72 นางสาวสราญรัตน์  บัวใหญ�

73 นางสาวสิริภูักด็ิ�  ศศิโอภูาส

74 นางสาวสิริวรรณ์  ไชยประกาศิต

75 นางสาวอภูัสรา  ก๋าเหล็ก

76 นายอรรณวินทร์  คำารินทร์

เกียรตินิยมอันด็ับ 2 เหรียญเงิน

104 นายสุรชัย  อินทร์ยา

105 นายเสถียรพงษ์  วงค์ไชย

106 นางสาวอชิรญาณ์  พัฒน์ทวีกิจ

107 นายอนุวัฒน์  ด็าวเวียนกัน

108 นายเอกพงศ์  แซึ่�ลี้

109 นางสาวกฤฑิิตา  โพธิ�เลิศ

110 นายคุณากร  ด็อนด็ง

111 นายจตุรภูุช  จอมศักด็ิ�

112 นางสาวชนันธร  อินบรรเลง

113 นายชิตณรงค์  บุญบรรจง

114 นายชินวัตร  สุรินต๊ะ

115 นางสาวณัฐ์กานต์  คงสมัย

116 นายณัฐ์พล  ธรรมเจริญ

117 นายณัฐ์วัฒน์  อุ�นเม่อง

118 นายแทนธรรม์  กุณฑิล

119 นายธีรวัต   กิจบำารุง

120 นางสาวนวกาญจน์  เวียงแก

121 นายพุฒิเมธ  นันจันทร์

122 นายภููวนัย  หม�องพิไชย

123 นายลิขิต   ตันอุตม์

124 นางสาวศิระประภูา  สิทธิกัน

125 นางสาวศิลป์ศุภูา  เฌอกรณ์

126 นายสุชน   คำาควร

127 นายสุโพ   ด็ีจู

128 นายอรรถพล  อ๋อมชัยกาศ

เกียรตินิยมอันด็ับ 1 เหรียญทอง

เกียรตินิยมอันด็ับ 2 เหรียญเงิน

ปริญญา ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.ทัศนศิลป์)

84

ปริญญา เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)

ปริญญา เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.เซรามิก)

131 นางสาวณัฐ์ศมณฑิ์  นันทสิงหฤกษ์

132 นายกีรวัฒน์  สมณะ

133 นางสาวณัฐ์ชา  คลังไธสง

134 นางสาวนภูาพร  ไทยใหญ�

135 นางสาวนวพร  วตินา

136 นายปราโมทย์  สุภูาษี

137 นางสาวพิชญา  นันตากาศ

138 นางสาวมณีพันธ์  เร่อนสิทธิ�

139 นางสาวรอด็  ลุงหลู�

140 นายวัฒนา  เสนาวัฒน์

141 นางสาวศิริลักษณ์  กินณรงค์

142 นายอัษฎาภูรณ์  ไชยวงค์

143 ว�าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ กุญชร

144 นางสาวกนกวรรณ  ตุ�นแก้ว

145 นางสาวกฤติยรัตน์  กันทะวงค์

146 นายฉัตรชัย  แก้วเทพ

147 นางสาวชลธิชา  พงษ์ใหม�

148 นางสาวญาทิกา  เทพธานี

149 นางสาวณัฐ์กมล  ด็ีเอียด็

150 นายณัฐ์ชนนท์  ศรีทิพย์

151 นายธรา   หวลวิไล

171 นางสาววิลาวัณย์  วงค์กิติ

172 นายคำาอ�อง  ลอยอ�อง

173 นายทินกร  แก้วสุใจ

174 นายธีรด็ล   ปัญญา

175 นายนิธิรัตน์  เร่องรอง

176 นางสาวพิมพ์ชนก  ทิพจร

177 นายภูาณุวัฒน์  ปัญญางาม

178 นายวงศธร  สว�าง

179 นายศรัณย์  จิโน

180 นางสาวกันธิกา  ลูนไชย

190 นายธีรพงษ์  ทุมา

191 นางสาวขวัญชนก  กาญจนพุฒิโสภูณ

192 นายทีปต์พล  สิทธิธรรม

193 นายธนพล  สินจ้าง

194 นายธีรนัย   บุญมา

195 นางสาวนราภูรณ์  สีลาเม

196 นายปกาสิต  ประด็ับแก้ว

197 นายวราพงษ์  โพธิวงค์

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

152 นายนัทธ์   กันภูัย

153 นางสาวบุญนิสา  ปอนส่บ

154 นางสาวประวรรณรัตน์ ตรีสมุทร

155 นายพชรพล  นันตา

156 นางสาวพรพฤกษา  จงศิริฉัยกุล

157 นายพัสกร  เข่่อนนิล

158 นายภููรินท์  วงค์หนัก

159 นางสาวรักชริน  สุขสุด็

160 นางสาววรภูรณ์  เทพประชา

161 นายวิณราษ  สุขสวัสด็ิ�

162 นางสาวศศิพิมล  ปรีด็าธัญพิสิฐ์

163 นางสาวศิวนาถ  ลิ่มรัตน์สุวรรณ

164 นางสาวสายธาร  ผ�องแผ้ว

165 นายสิรวิชญ์  ชัยมา

166 นายสิรวิชญ์  หุ�นภูักด็ี

167 นางสาวสุนีรัตน์  ฉัตรศรีสกุล

168 นายอชิตพล  โพธาพรม

169 นางสาวอริสา  ทองสกุล

170 นายอาทิตย์พันธ์  ปันโอ๊ะ

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

181 นายชนกานต์  ไชยเทพ

182 นายธนกฤต  ชัยมัง

183 นางสาวธรรมพร  สมบูรณ์

184 นายประกิจ  จิตรแก้ว

185 นางสาวพิไลวรรณ  ไชยโย

186 นางสาววนาทิพย์  ศรีวิจิตร์

187 นางสาววรรณพร  แก้วรากมุข

188 นางสาวสมฤด็ี  ซึ่าวสิงห์

189 นางสาวอมรรัตน์  มั่งมูลตัน

198 นางสาวสุนิสา  นาคภูิรมย์กร

199 นางสาวกมลชนก  บุตรแก้ว

200 นายกฤษณะพงศ์  เพ็งเอี่ยม

201 นายกษิด็ิศ  ตาจา

202 นางสาวกานต์ธิด็า  อินธิมา

203 นายกิตติศักด็ิ�  แซึ่�จง

204 นางสาวกุลธิด็า  จุ้ยคง
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ปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)

ปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.สถาปัตยกรรม)



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563

205 นายจักรพันธุ์  รัตนประทุม

206 นายจักรภูัทร  เม่องมินทร์

207 นางสาวจุฑิาทิพย์  แปงหล้า

208 นายเจนธรรม  ห้องทรัพย์

209 นางสาวชนิกานต์  ขันคำา

210 นายญาณันธร  พยางาย

211 นางสาวณัฐ์กานต์  เจริญคุณ

212 นายณัฐ์ชนนท์  ทิพย์ประสานโกศล

213 นายเณศธิภูนธ์  อนันท์อัครเด็ชา

214 นายด็นุพร  ธรรมชัยหลง

215 นายด็ำารงศักด็ิ�  บัวใส

216 นางสาวทิพรด็า  จินด็าธรรม

217 นางสาวปริยากร  คำาจาย

218 นางสาวพชรมณ  แสงทิพย์

219 นายพยุพล  เอี่ยวส�วย

220 นางสาวพรพิมพ์  รูปด็ี

221 นายพสธร  ผัด็วงค์

238 นางสาวเบญจมาศ  สุริฉาย

239 นายศุภูฤกษ์  เจริญวงค์

240 นางสาวอณัศยา  แซึ่�จาง

241 นางสาวกฤษณลักษณ์ เพ็งพา

242 นายคงเด็ช  ปาทาน

243 นางสาวณิชกานต์  พานพุฒ

244 นายธารินทร์  จิ่งต�า

245 นางสาวนภูัสวรรณ  จันทร์ขาว

246 นางสาวนารากร  หีบแก้ว

247 นายบัณฑิิต  สีประสิทธิ�

248 นางสาวปุณณิกานต์  พนาวัลย์คีรี

249 นางสาวมัณฑินา  ตันไชย

250 นายกิตติพิชญ์  ชัยยะ

251 นางสาวจิรภูิญญา  ชัยยะ

252 นางสาวชนิกานต์  ขวัญอำาไพพันธุ์

253 นายชาญณรงค์  ทองด็ีวงษ์

222 นายมนัสวี  วรภูัทรชลากร

223 นางสาวรัฐ์ธิยา  แสงสุวรรณ

224 นายราชภูัฏิ  พรมมานอก

225 นายวชิระ   ปากกล้า

226 นายวัสมน  วงศ์แสนศรี

227 นางสาวศศิวิมล  จินด็า

228 นางสาวศิรประภูา  ตินนัง

229 นางสาวศิริรัตน์  มูลสวัสด็ิ�

230 นางสาวศุภูกาญจญ์  กุลนิด็าภูวิษย์พร

231 นายสรวิศ   จ�าบำารุงวงศ์

232 นายสิทธิโชค  อภูิวงค์

233 นายสุประวีณ์  งำาเม่อง

234 นางสาวอรทัย  ลุงต๋า

235 นายอรรถพันธ์  ไชยวรรณ์

236 นางสาวอารียา  สุพรรณรัตน์

237 นายเอกพันธ์  กันเย็น

เกียรตินิยมอันด็ับ 2 เหรียญเงิน

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

เกียรตินิยมอันด็ับ 2

254 นางสาวณิชกมล  บุญแก้ว

255 นางสาวนภูัสวรรณ  เร่องจิตต์

256 นายบุญอาทร  บุญเสริม

257 นางสาวปิยะลักษณ์  ญาณะโรจน์

258 นางสาวภูัทรภูร  พวงมาลัย

259 นายภูาณุพงษ์  คุณยศยิ่ง

260 นายภูู   สัมปุรณะพันธ์

261 นางสาววรนิษฐ์า  คำาทอง

262 นางสาววิลัสนา  ประเสริฐ์

263 นายวุฒิชัย  แสนเร่อน

264 นายสุกฤษฏิิ�  ธรรมสอน

265 นายสุวพัชร  สุริยยศ

266 นางสาวอัญชญา  คานาด็า
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ปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน)

1 ว�าที่ร้อยตรีหญิงนิชาภูัทธ  ภูิรมย์

รายนามบัณฑิต ประจำาปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร)
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563

คณะผู้จัดทำา

๑. ผู้ช�วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ� ทองปรอน    ที่ปรึกษา

๒. รองศาสตราจารย์ธีระศักด็ิ� อุรัจนานนท์    ที่ปรึกษา

3. ผู้ช�วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช    ที่ปรึกษา

4. รองศาสตราจารย์อุเทน คำาน�าน     ที่ปรึกษา

๕. ผู้ช�วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์์ วิมลธนสิทธิ�    ที่ปรึกษา

๖. นางศิรประภูา ชัยเนตร      ที่ปรึกษา

7. ผู้ช�วยศาสตราจารย์ธวัชชัย พึ่งธรรม    ประธานกรรมการ

8. ผู้ช�วยศาสตราจารย์เกษตร แก้วภูักด็ี    รองประธานอนุกรรมการ

9. ผู้ช�วยศาสตราจารย์ศักด็ิ�สายันต์ ใยสามเสน   อนุกรรมการ

๑0. นางสาวนันทิด็า รังสรรค์     อนุกรรมการ

๑๑. นางสาวสิริกานต์  สุภูาแสน     อนุกรรมการ

๑๒. ผู้ช�วยศาสตราจารย์รินรด็า  สันติอาภูรณ์   อนุกรรมการ

๑3. นางสาวณัฐ์กมล  จันทร์เอ้ย     อนุกรรมการ

๑4. นายวีระพันธ์  บัวเขียว     อนุกรรมการ

๑๕. นางสาวสุพัตรา  เพลิงบุตร     อนุกรรมการ

๑๖. นางสาวฐ์ิตาภูรณ์ วงค์ปรีชาชาญ    อนุกรรมการ

๑7. นางสาวน้ำาฝ่น  อุ�นฤทธิ�     อนุกรรมการ

๑8. รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว    อนุกรรมการ

๑9. ผู้ช�วยศาสตราจารย์อรนุช  คำาแปน    อนุกรรมการและเลขานุการ

๒0. นางธนพร  บันทัด็กิจ      อนุกรรมการและเลขานุการ

   

        



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2563


