
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2549 – 2550 (รุ่นที่ 33) 
 

    ล าดับ
ที่  

ชื่อ  คณะ ประเภทความพิการ 

1. นายณัฐพล นันทวณิชย์  นิติศาสตร์ การเคลื่อนไหว 
(นั่งรถเข็น) 

2. นายจรัล  คงได้ นิติศาสตร์ สายตา 
3. นายยสวุฒิ ปลั่งกลาง  นิติศาสตร์ สายตา 
4. น.ส.วาสนา  วุฒิยา บริหารธุรกิจ แขน –ขา ปากบิดงอ 
5. นายจตุพล หนูท่าทอง มนุษยศาสตร์ สายตา 
6. นายจักรพันธ์  พิทักษ์ชาติ  มนุษยศาสตร์ การเคลื่อนไหว 

 
*   หมายเหตุ  ส ารวจจากทะเบียนประวัตินักศึกษาพิการที่ข้ึนทะเบียน ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เท่านั้น 
 
 
 
 

จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2550 – 2551 (รุ่นที่ 34) 
 

    ล าดับ
ที่  

ชื่อ  คณะ ประเภทความพิการ 

1. น.ส.วันวิสาข์  ตระการพรสมบัติ บริหารธุรกิจ ทางกาย (แขน) 
2. นายสัณห์  สอนรักษ์ มนุษยศาสตร์ ทางการเคลื่อนไหว 
3. นายนภดล  เขมะรัตนา มนุษยศาสตร์ ทางสายตา 
4. นายเจริญพร  สิริสุวรรณ รัฐศาสตร์ ทางกาย 
5. นายนพเกล้า  ดับโรค รัฐศาสตร์ ทางกาย (แขน) 
6. นางสาวเกสรา อินแก้ว มนุษย์ศาสตร์ ทางกาย(แขน) 
7. นายณัฐชนท์  ธนศิริโรรัตน์  นิติศาสตร์  
8. นายศุภชัย   ชูใจ   รัฐศาสตร์ ทางกาย 

 
*   หมายเหตุ  ส ารวจจากทะเบียนประวัตินักศึกษาพิการที่ข้ึนทะเบียน ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2551 – 2552 (รุ่นที่ 35) 
 
    ล าดับ

ที่  
ชื่อ  คณะ ประเภทความพิการ 

1. นางสาวจันทิมา  แสงแป้น นิติศาสตร์ ทางกาย(ขา) 
2. นางสาวปณิสรา  พวงเพ็ชร นิติศาสตร์ ทางกาย 
3. นายธงชัย  ว่องกิตติศักดิ์ นิติศาสตร์ ทางสายตา 
4. นางสาวขวัญฤทัย  คงทอง นิติศาสตร์ ทางสายตา 
5.  นายนรินทร์  จิตรจินดานุกุล บริหารธุรกิจ ทางกาย(ขา) 
6. นางสาวสาคร  จรแจ้งจันทร์ มนุษยศาสตร์ ทางสติปัญญา,กาย 
7. นางสาวนิลเนตร  ทองกรด มนุษยศาสตร์ ทางสายตา 
8. นางสาวกุศลิน พิพัฒน์พงศ์กุล ศึกษาศาสตร์ ทางกาย 
9. นายกิตติทร  สุดประเสริฐ รัฐศาสตร์                                                                                                                                                                                                              ทางสายตา 
10. นายประสาท  อุตสาหะ รัฐศาสตร์ ทางกาย(แขน/ขา) 
11. นางสาวพรพิมล  อยู่สิงห์ รัฐศาสตร์ ทางกาย(ขา) 
12. นายกรินทร์  เศรษฐธนบดี รัฐศาสตร์ ทางสายตา 

 
*   หมายเหตุ  ส ารวจจากทะเบียนประวัตินักศึกษาพิการที่ข้ึนทะเบียน ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เท่านั้น 
 
 

จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2552 – 2553 (รุ่นที่ 36) 
 
ล าดับที่ ชื่อ คณะ ประเภทความพิการ 

1. นายวัชระ  สุทธินุ้ย นิติศาสตร์ แขนขวาอ่อนแรง 
2. นายอภัย  ฐิตะศิริ มนุษยศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ 

(แขนขาอ่อนแรง) 
3. นางสาววิภาวรรณ  แก้วนิล   มนุษยศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ 

(ขา 2 ข้างอ่อนแรง) 
4. นายบุญเลิศ  โพธิ์ตาด รัฐศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ 

 
5. นายวีรานนท์  ศิริธนาพัฒน์ มนุษยศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ 

(ขาซ้ายอ่อนแรง) 
6. นายชาญชัย  ยงยั่งยืน นิติศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ 

(ขาอ่อนแรง) 
7. นายศรศวัส  มลสุวรรณ นิติศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ 

(ขา) 
8. นายชา  พงศ์พิทยานันต์ บริหารธุรกิจ ทางการได้ยิน 
9. นางสาวมนันยา  ทรงศิริ มนุษยศาสตร์ ทางการเห็น 

 
*   หมายเหตุ  ส ารวจจากทะเบียนประวัตินักศึกษาพิการที่ข้ึนทะเบียน ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เท่านั้น 

 



 
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2556 – 2557 (รุ่นที่ 40) 

 
ล าดับที่ ชื่อ คณะ ประเภทความพิการ 

1. นางสาวสุรีย์พร  ปัญญาเสน นิติศาสตร์ ทางร่างกาย/เคลื่อนไหว 
2. นางจรรยา  ดาวรุ่ง นิติศาสตร์ ทางร่างกาย/เคลื่อนไหว 
3. นายอุดม อ่อนนาเลน รัฐศาสตร์ ทางการเห็น 
4. น.ส.วิริยา  วิวัฒรางกูล รัฐศาสตร์ ทางการได้ยิน 
5. นายณฐวรรธ วงศ์อนันต์กิจ รัฐศาสตร์ ทางการเห็น 
6. น.ส.จุฑามาศ วันพิรัตน์ รัฐศาสตร์ ทางร่างกาย/เคลื่อนไหว 
7. นายชัยวัฒน์ นุกูลกิจ รัฐศาสตร์ ทางร่างกาย/เคลื่อนไหว 
8. นางสาวศิริวรรณ ศรีทาเวช รัฐศาสตร์ ทางร่างกาย/เคลื่อนไหว 
9. นายยุทธนา  ขันสันเทียะ บริหารธุรกิจ ทางร่างกาย/เคลื่อนไหว 
10. น.ส.มาลี ไชยหาญ บริหารธุรกิจ ทางร่างกาย/เคลื่อนไหว 
11. นายศุภฤทธิ์  กาญจนบูรณ์ มนุษยศาสตร์ ทางการเห็น 
12. น.ส.ปรารถนา  นคราวัฒน์ มนุษยศาสตร์ ทางการเห็น 
13. นายณัฐภูมิ  พิณคเณศ มนุษยศาสตร์ ทางการเห็น 
14. นายณัฐพร  มุขโต มนุษยศาสตร์ ทางร่างกาย/เคลื่อนไหว 
15. นางสาวศวิตา จั่นผ่อง มนุษยศาสตร์ ทางร่างกาย/เคลื่อนไหว 

*   หมายเหตุ  ส ารวจจากทะเบียนประวัตินักศึกษาพิการที่ข้ึนทะเบียน ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



จ านวนบัณฑิตพิการที่ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7 – ๒๕๕8 (รุ่นที่ ๔1)  

 จ านวน 8 ราย 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล คณะที่สังกัด จบภาค
การศึกษา 

ประเภท 
ความพิการ 

หมายเหตุ 

๑. นายธนาดุล  อินทรพันธ์ มนุษยศาสตร์ 3/2557 ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว                     
(วีลแชร์) 

สาขาวิทยบริการ                
จังหวัดสงขลา 

๒. นายชูเกียรติ  พลหาญ 
 

มนุษยศาสตร์ 1/2557 ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว
(กล้ามเนื้ออ่อนแรง) ส่วนกลาง 

๓. นางสาวภณิตา  ชวภัทรธนากุล มนุษยศาสตร์ 3/2557 ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว                         
(วีลแชร์) ส่วนกลาง 

๔. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  บุญบ ารุง ศึกษาศาสตร์ 1/2557 ทางการได้ยิน                                  
(หูตึง) ส่วนกลาง 

๕. นายไพฑูรย์  ลือพงศ์ไพจิตร วิทยาศาสตร์ 2/2557 ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว                
(ไม้ค้ ายัน) 

ส่วนกลาง 

๖. นางสาวชลธชา  บุษยาวิภาธร รัฐศาสตร์ 2/2557 ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว               
(ใส่ขาเทียม) 

ส่วนกลาง 
นักกีฬาฟันดาบ 

7. นางสาวชฎาพร  พุทธวิริยะ สื่อสารมวลชน 1/2557 ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว                  
(น้ าลายไหลออกตลอดเวลา) 

ส่วนกลาง 

8. นางสาวดวงใจ  โอแกน สถาบันการศึกษา
นานาชาต ิ

2/2557 ทางการเรียนรู้ ส่วนกลาง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวนบัณฑิตพิการที่ส าเร็จการศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๔2) 

  จ านวน 12 ราย                                                                                                             

ที ่ ชื่อ – สกุล ประเภท 
ความพิการ 

วันรับปริญญาบัตร หมายเหตุ 

คณะนิติศาสตร ์
๑. นายเกรียงไกร จิรังดา ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว                        

(ขาผิดรูป) 
วันที่ 19 มิถุนายน  ๒๕60 (คาบเช้า) 

แถว 2 ล าดับที่ 85 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
๒. น.ส.อิสรีย์ คูณค าตา ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว 

(โปลิโอ เดินช้า) 
วันที่ 20 มิถุนายน  ๒๕60 (คาบเช้า) 

แถว 12 ล าดับที่ 576 
 

๓. นายศราวุฒิ เจนสมุทร์ ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว                             
(ใส่ขาเทียม) 

วันที่ 20 มิถุนายน  ๒๕60 (คาบบ่าย) 
แถว 6 ล าดับที่ 282 

สาขาพังงา 

คณะมนุษยศาสตร์ 
๔. น.ส.กษมา บุญเสือ ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว วันที่ 20 มิถุนายน  ๒๕60 (คาบบ่าย) 

แถว 1 ล าดับที่ 25 
 

๕. นายวุฒิกร ทัศมากร ออทิสติก วันที่ 20 มิถุนายน  ๒๕60 (คาบบ่าย) 
แถว 21 ล าดับที่ 1047 

(ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร) 
 

๖. นายประวรรตน์ ตันสุวรรณรัตน์ ทางการเห็น วันที่ 20 มิถุนายน  ๒๕60 (คาบบ่าย) 
แถว 27 ล าดับที่ 1327 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 
7. นายอนุสรณ์ วงศ์อ๊อด ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว                        

(แขน ขาผิดรูป) 
วันที่ 21 มิถุนายน  ๒๕60 (คาบเช้า) 

แถว 4 ล าดับที่ 159 
 

คณะรัฐศาสตร ์
8. น.ส.ภาลิณีย์ พุทธะอรุณสิทธิ์ ทางการเห็น วันที่ 22 มิถุนายน  ๒๕60 (คาบเช้า) 

แถว 23 ล าดับที่ 1104 
 

10. น.ส.กมลรัตน์ พันธุขันธ์ ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว                  
(วิลล์แชร์) 

วันที่ 22 มิถุนายน  ๒๕60 (คาบเช้า) 
แถว 36 ล าดับที่ ๑779 

สาขา
สกลนคร 

11. นายธนชาติ ศรัณย์เกตุ ทางการได้ยิน วันที่ 22 มิถุนายน  ๒๕60 (คาบบ่าย) 
แถว 11 ล าดับที่ 506 

 

9. น.ส.มณฑิชา แก้วอุด ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว 
(เดินช้า) 

วันที่ 22 มิถุนายน  ๒๕60 (คาบบ่าย) 
แถว 22 ล าดับที่ 1078 

 

คณะเศรษฐศาสตร ์
12. นายณัฐพร มุขโต ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว 

(เดินช้า) 
วันที่ 21 มิถุนายน  ๒๕60 (คาบเช้า) 

แถว 1 ล าดับที่ 24 
(ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร) 

 

 

 

 
 
 



หมายเหตุ :  ส ารวจจากทะเบียนประวัตินักศึกษาพิการที่ข้ึนทะเบียน ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 
เท่านั้น    
   1. บัณฑิตพิการทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว จ านวน  8  ราย 
 2. บัณฑิตพิการทางการเห็น  จ านวน  2  ราย 
 3. บัณฑิตพิการทางการได้ยิน  จ านวน  1  ราย 
 4. บัณฑิตพิการออทิสติก     จ านวน  1  ราย 
 
 
 


