
 
 

จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ (รุ่นที่ ๓๓) 
                                                                                                                                                         

 ล ำดับที่  ชื่อ  คณะ ประเภทควำมพิกำร 
๑. นายณัฐพล นันทวณิชย์  นิติศาสตร์ การเคลื่อนไหว (นั่งรถเข็น) 
๒. นายจรัล  คงได้ นิติศาสตร์ สายตา 
๓. นายยสวุฒิ ปลั่งกลาง  นิติศาสตร์ สายตา 
๔. นางสาววาสนา  วุฒิยา บริหารธุรกิจ แขน –ขา ปากบิดงอ 
๕. นายจตุพล หนูท่าทอง มนุษยศาสตร์ สายตา 
๖. นายจักรพันธ์  พิทักษ์ชาติ  มนุษยศาสตร์ การเคลื่อนไหว 

 
จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑  (รุ่นที่ ๓๔) 

 

ล ำดับที่ ชื่อ  คณะ ประเภทควำมพิกำร 
๑. นางสาววันวิสาข์  ตระการพรสมบัติ บริหารธุรกิจ ทางร่างกาย (แขน) 
๒. นายสัณห์  สอนรักษ์ มนุษยศาสตร์ ทางการเคลื่อนไหว 
๓. นายนภดล  เขมะรัตนา มนุษยศาสตร์ ทางสายตา 
๔. นายเจริญพร  สิริสุวรรณ รัฐศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ 
๕. นายนพเกล้า  ดับโรค รัฐศาสตร์ ทางร่างกาย (แขน) 
๖. นางสาวเกสรา อินแก้ว มนุษย์ศาสตร์ ทางร่างกาย (แขน) 
๗. นายณัฐชนท์  ธนศิริโรรัตน์  นิติศาสตร์  
๘. นางสาวขวัญฤทัย  คงทอง นิติศาสตร์ ทางสายตา 
๙. นายศุภชัย   ชูใจ   รัฐศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ 

 
จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ (รุ่นที่ ๓๕) 

 
ล ำดับที่ ชื่อ –สกุล คณะ ประเภทควำมพิกำร 

๑. นางสาวจันทิมา  แสงแป้น นิติศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ (ขา) 
๒. นางสาวปณิสรา  พวงเพ็ชร นิติศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ 
๓. นายธงชัย  ว่องกิตติศักดิ์ นิติศาสตร์ ทางการเห็น 
๔. นายนรินทร์  จิตรจินดานุกุล บริหารธุรกิจ ทางร่างกายหรือสุขภาพ (ขา) 
๕.  นางสาวสาคร  จรแจ้งจันทร์ มนุษยศาสตร์ ทางสติปัญญา 
๖. นางสาวนิลเนตร  ทองกรด มนุษยศาสตร์ ทางการเห็น 
๗. นางสาวกุศลิน พิพัฒน์พงศ์กุล ศึกษาศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ 
๘. นายกิตติทร  สุดประเสริฐ รัฐศาสตร์                                                                                                                                                                                                              ทางการเห็น 
๙. นายประสาท  อุตสาหะ รัฐศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ (แขน/ขา) 

๑๐. นางสาวพรพิมล  อยู่สิงห์ รัฐศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ (ขา) 
๑๑. นายกรินทร์  เศรษฐธนบดี รัฐศาสตร์ ทางการเห็น 

 
 
 
 



 
 

จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓  (รุ่นที่ ๓๖) 
 

ล ำดับที่ ชื่อ คณะ ประเภทควำมพิกำร 
๑. นายวัชระ  สุทธินุ้ย นิติศาสตร์ แขนขวาอ่อนแรง 
๒. นางสาวนวลนภา  ตั้งสุทธิกมล บริหารธุรกิจ ทางรา่งกายหรือสุขภาพ (ขาอ่อนแรง) 
๓. นายอภัย  ฐิตะศิริ มนุษยศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ(แขนขาอ่อนแรง) 
๔. นางสาววิภาวรรณ  แก้วนิล   มนุษยศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ(ขา ๒ ข้างอ่อนแรง) 
๕. นายบุญเลิศ  โพธิ์ตาด นิติศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ 

๖. นายวีรานนท์  ศิริธนาพัฒน์ มนุษยศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ(ขาซ้ายอ่อนแรง) 
๗. นายชาญชัย  ยงยั่งยืน นิติศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ(ขาอ่อนแรง) 
๘. นายศรศวัส  มลสุวรรณ นิติศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ (ขา) 
๙. นายชา  พงศ์พิทยานันต์ บริหารธุรกิจ ทางการได้ยิน 

๑๐. นางสาวมนันยา  ทรงศิริ มนุษยศาสตร์ ทางการเห็น 
 

จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ (รุ่นที่ ๓๗) 
 

ล ำดับที่ ชื่อ คณะ ประเภทควำมพิกำร 
๑. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์แจ่ม นิติศาสตร์ ทางการเห็น 
๒. น.ส.ชญาดา  แพสุวรรณ รัฐศาสตร์ ทางการเห็น 
๓. นางสาวสุดาพร มานะศักดิ์บรรเจิด รัฐศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ 
๔. นางสาวหนูจีน วงษ์ภาค า มนุษยศาสตร์ ทางการเห็น 
๕. นายเดชเพชร เพชรนนทรี รัฐศาสตร์ ทางการเห็น 
๖. นางสาวกุณช์ลภุส  ศรีสมบูรณานนท์ นิติศาสตร์ ทางร่างกาย 
๗. นางสาวชลนิชา  จันทะคุณ ศึกษาศาสตร์ ทางร่างกายหรือสุขภาพ 

 
จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ (รุ่นที่ ๓๘) 

 

ล ำดับที่ ชื่อ คณะ ประเภทควำมพิกำร จบภำคกำรศึกษำ 
๑. นางสาวพรหมธิดา  โตสิบพนม นิติศาสตร์ ทางร่างกาย (นั่งรถเข็น) ๓/๒๕๕๔ 
๒. นายจุน  ซาไก มนุษยศาสตร์ ออทิสติก ๓/๒๕๕๔ 
๓. นางสาวปทิตตา  ไชยปาน ศึกษาศาสตร์ ทางการเห็น ๒/๒๕๕๔ 
๔. นางสาวอภิรดี  โปร่งใจ ศึกษาศาสตร์ ทางร่างกาย (นั่งรถเข็น) ๓/๒๕๕๔ 
๕. นายธีรพันธ์  ตันตินาราพัฒน์ รัฐศาสตร์ ทางร่างกาย  ๒/๒๕๕๔ 

(ไม่จดทะเบียนคนพิการ) 
๖. นางสาวสรัญญา  ทองมณี รัฐศาสตร์ ทางร่างกาย(นั่งรถเข็น) ๑/๒๕๕๕ 
๗. นางสาวกรรณิกา  ธรรมมา มนุษยศาสตร์ ทางร่างกาย(นั่งรถเข็น) ๑/๒๕๕๕ 
๘. นางอันนา  อนันต์เจริญรัตน์ มนุษยศาสตร์ ทางร่างกาย(ขาข้างซ้าย) ๑/๒๕๕๕ 

ท างานแล้วที่สมาคม 
กวงสิวแห่งประเทศไทย 

๐๘๔-๐๘๓-๕๔๖๘ 
 

 

 

 



 
จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๓๙) 

 
ล ำดับที่ ชื่อ คณะ ประเภทควำมพิกำร จบภำคกำรศึกษำ 

๑. นางสาวพนมพร  หน่อค าหล้า รัฐศาสตร์ ทางการเห็น(ตาบอด) ภาค ๑/๒๕๕๕ 
๒. นางสาวหทัยรัตน์  เงากระจ่าง สื่อสารมวลชน ทางร่างกาย ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๕ 
๓. นางสาวชัญญานุช สมสุข รัฐศาสตร์ ทางรา่งกาย ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๕ 
๔. นายสนธิศักดิ์ ชัยวัฒนพงศ์ รัฐศาสตร์ ทางการเห็น(ตาบอด) ภาค๑/๒๕๕๖ 

 
 

จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ (รุ่นที่ ๔๐) 
 
ล ำดับที่ ชื่อ คณะ ประเภทควำมพิกำร จบภำคกำรศึกษำ 

๑. นางจรรยา  ดาวรุ่ง นิติศาสตร์ ทางร่างกาย ภาค๑/๒๕๕๖ 
๒. นางสาวสุรีย์พร  ปัญญาเสน มนุษยศาสตร์ ทางร่างกาย ภาค๑/๒๕๕๖ 
๓. นายยุทธนา  ขันสันเทียะ บริหารธุรกิจ ทางร่างกาย ภาค๒/๒๕๕๖ 

๔. นางสาวมาลี  ไชยหาญ บริหารธุรกิจ ทางร่างกาย ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๖ 
๕. นายณัฐพร  มุขโต มนุษยศาสตร์ ทางร่างกาย 

(การเคลื่อนไหว) 
ภาค๑/๒๕๕๖ 

๖. นางสาวศวิตา  จั่นผ่อง มนุษยศาสตร์ ทางร่างกาย 
(การเคลื่อนไหว) 

ภาค๑/๒๕๕๖ 

๗. นายศุภฤทธิ์  กาญจนบูรณ์ มนุษยศาสตร์ ทางการเห็น(ตาบอด) ภาค๒/๒๕๕๖ 

๘. นางสาวปรารถนา  นคราวัฒน์ มนุษยศาสตร์ ทางการเห็น(ตาบอด) ภาค๒/๒๕๕๖ 

๙. นายณัฐภูมิ  พิณคเณศ มนุษยศาสตร์ ทางการเห็น(ตาบอด) ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๖ 
๑๐. นายชัยวัฒน์  นุกูลกิจ รัฐศาสตร์ ทางร่างกาย ภาค๒/๒๕๕๖ 
๑๑. นางสาวศิริวรรณ  ศรีทาเวช มนุษยศาสตร์ ทางร่างกาย ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๖ 
๑๒. นางสาวจุฑามาศ  วันพิรัตน์ รัฐศาสตร์ ทางร่างกาย ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๖ 
๑๓. นายณฐวรรธ  วงศ์อนันต์กิจ รัฐศาสตร์ ทางการเห็น(ตาบอด) ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๖ 
๑๔. นางสาววิริยา  วิวัฒรางกูล รัฐศาสตร์ ทางการได้ยิน ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๖ 
๑๕. นายอุดม อ่อนนาเลน รัฐศาสตร์ ทางการเห็น(ตาบอด) ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๖ 

*   หมายเหตุ  ส ารวจจากทะเบียนประวัตินักศึกษาพิการที่ขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เท่านั้น 
    1. บัณฑิตพิการทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว จ านวน  9  ราย 
 2. บัณฑิตพิการทางการเห็น  จ านวน  5  ราย  
 3. บัณฑิตพิการทางการได้ยิน  จ านวน  1  ราย  

 

 

 

 

 
   



 
จ ำนวนบัณฑิตพิกำรที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕7 – ๒๕๕8 (รุ่นที่ ๔1)  
 จ ำนวน 8 รำย 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล คณะที่สังกัด จบภำค
กำรศึกษำ 

ประเภท 
ควำมพิกำร 

หมำยเหตุ 

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

สาขาวิทยบริการ                
จังหวัดสงขลา 

๒. นายชูเกียรติ  พลหาญ 
 

มนุษยศาสตร์ 1/2557 ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว
(กล้ามเนื้ออ่อนแรง) ส่วนกลาง 

๓. นางสาวภณิตา  ชวภัทรธนากลุ 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 สถาบนัการศึกษา
นานาชาต ิ

2/2557 ทางการเรียนรู้ ส่วนกลาง 

 
 

 

         

  

                                                                       
 

 

 


