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*** ให้บัณฑิตตรวจสอบเลขลาํดับที่เพ่ือใช้รายงานตัวและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  *** 

 
พระภกิษุเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร 
การศึกษามหาบัณฑิต 
วชิาเอกการบริหารการศึกษา 

1 พระเมธี ปิยธมฺโม (หินใหม่)   
2 พระศฤทธ์ิ สมตฺโถ (นกหนู)   

 

วชิาเอกการวจิัยและประเมนิ 
3 พระมหาฐิติวฒัน ์ จิรวฑฺโฒ (นพศร)   
4 พระปลดันนทณัฏฏ ์ ชินวโร (ศฤงคาร)   

 

วชิาเอกหลกัสูตรและการสอน 
5 พระเกรียงศกัด์ิ ภูริปญฺโญ (อินเทพ)   
6 พระถิรวฒัน ์ วฑฺฒนเมธี (คาํมุงคุณ)   

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  
วชิาเอกนโยบายและการวางแผนสังคม 

7 พระมหาสนอง กิตฺติปญฺโญ (ทองศรี)   
 

การศึกษาดุษฎบัีณฑติ 
วชิาเอกภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา 

8 นางสาวสุภาพ สิกขาพนัธ์ 
9 นายศิลป์ชยั สุวรรณมณี 

 

ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
วชิาเอกการพฒันาทีย่ัง่ยืน – บัญชีบริหาร 

10 นายวสนัต ์ กาญจนมุกดา 
 

วชิาเอกวฒันธรรมศึกษา 
11 นายนพพล เจริญสุข 
12 นายอิทธิพล เพชรศิริ 

 

วชิาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
13 พ.ต.ท.หญิง ดวงสมร โสภณธาดา 
14 นางสาวทศันนัท ์ อาษาสุข 
15 นางสาวบวับุตรี ศิริวฒัน์ 
16 นางสุรีย ์ ยอดประจง 
17 นางสาวอติพร เกิดเรือง 



18 นายธีระกุล เอ่ียมอาํภา 
19 นายบุญลือ ประเสริฐโสภา 
20 นายประสงค ์ พนูธเนศ 
21 นายภูมิจิตต ์ พงษพ์นัธุ์งาม 
22 ด.ต. มีชยั เพยีรกสิกรรม 
23 นายสุรศกัด์ิ เตชะนิธิสวสัด์ิ 

 

การศึกษามหาบัณฑิต 
วชิาเอกการบริหารการศึกษา 

24 นางกชกร สาลิกา 
25 นางสาวกนิษฐา พิมพนัธ์ 
26 นางกรรณิการ์ ศรีก่อเก้ือ 
27 นางสาวกนัติยา เอียดแอ 
28 นางกลัยา คาํมณี 
29 นางกาญดาร์ สงดวง 
30 นางสาวกลุนที พรมแกว้ 
31 นางสาวเกศกนก เผา่มุนี 
32 นางจตุพร เอียดยอดทอง 
33 นางสาวจรัสศรี ทองเลิศ 
34 นางสาวจาริยา โตะหยม 
35 นางสาวจารุณี ชูช่วย 
36 นางสาวจารุวรรณ จนัทร์ศิริ 
37 นางสาวจารุวรรณ เรืองระพพีรรณ 
38 นางสาวจิราพร เรืองวรรธนะ 
39 นางจีรนนัท ์ มาสินธ์ุ 
40 นางสาวจีระภา ฤทธ์ิเดช 
41 นางสาวจุฑารัตน ์ จนัทลิกา 
42 นางสาวจุรีพร ชยัสิงห์ 
43 นางจุฬาลกัษณ์ ยอดเจริญ 
44 นางสาวฉารีด๊ะ ขะเดหรี 
45 นางชนญัญา วรรณทอง 
46 นางชนิภา นวลวิลยั 
47 นางชมยัพร แกว้ละเอียด 
48 นางสาวชุฏิกาญจน ์ มายาสัน 
49 นางสาวซลัมา บิลเหลม็ 
50 นางสาวซากีเร๊าะ อาแซ 
51 นางสาวซารีนา กาเต๊ะ 
52 นางสาวไซหนบั บินหะยฮีาวนั 
53 นางสาวฐิตินนัท ์ มณีแสง 
54 นางสาวฑิฆมัพร รุ่งเรือง 
55 นางณฐัรุจา พลานิวติั 



56 นางสาวดานียลั สาเม๊าะ 
57 นางสาวเดือนเพญ็ นวลทอง 
58 นางถนอมพร อารมณ์เยน็ 
59 นางสาวนภา บวัแกว้ 
60 นางสาวนโรบล ศรีเกตุ 
61 นางสาวนฤมล กล่ินขจรวงศ ์
62 นางสาวนฐัริยา พรหมเพชร 
63 นางสาวนนัทภคั โสพิกลุ 
64 นางสาวนาวียะ๊ เหลม็ดี 
65 นางสาวนิชาภา สมมาตร 
66 นางนิสา เพชรยอด 
67 นางสาวนุจรี หสัแหล๊ะ 
68 นางสาวนุชนภา เก้ือขาว 
69 นางสาวนุชนารถ สหวิริยะสิน 
70 นางสาวนุสรอ ส่าเม๊าะ 
71 นางสาวนูรอญัชิมา สะมะแอ 
72 นางสาวนูรฮาฟีฟะห์ อาแซ 
73 นางสาวนูรียะห์ เวาะโละ 
74 นางสาวนูรีหยะ๊ จนัทรุ่งโรจน ์
75 นางบงกช เธียรพิทยามาศ 
76 นางบุญญาพร จอกถม 
77 นางสาวบุณยาพร ชยัแกว้ 
78 นางสาวปราณีต บินสนั 
79 นางปริญญาพร เมืองรักษ ์
80 นางสาวปฤศญา จกัรหนู 
81 นางสาวปัทมา มาลินี 
82 นางสาวปานตา สุวรรณคีรี 
83 นางสาวปารนีย ์ ต้ิงมุข 
84 นางพรรษา ชนะสิทธ์ิ 
85 นางพชัรินทร์ นิรันดร์พฒุ 
86 นางสาวพชิชาภา แตะแอ 
87 นางพิไลลกัษณ์ อาญาพทิกัษ ์
88 นางสาวเพญ็ศิริ นิตยสุ์พรรณ 
89 นางสาวเพลินใจ โภชนกิจ 
90 นางเพียงฤทยั แกว้มีศรี 
91 นางสาวแพรวพรรณ โฉมอุไพ 
92 นางสาวฟาตอนา ขนุดุเร๊ะ 
93 นางสาวฟาอีซะห์ ลีวาเมาะ 
94 นางภณัฑิรา ม่วงจนัทร์ 
95 นางสาวภทัราภรณ์ สงัขเ์สน 



96 นางสาวมณีทิพ อ่อนเกตุพล 
97 นางสาวมนทิรา อุปถมัภ ์
98 นางมยรีุ พานชยั 
99 นางสาวมลธารัตน ์ ชูอินทร์ 

100 นางสาวมลิวลัย ์ จนัทร์แกว้ 
101 นางมลัลิกา ชูรักษ ์
102 นางสาวมายรีุ หวนัตะหา 
103 นางสาวมารียา หากมุสา 
104 นางสาวยาริณี จะเรเสะ 
105 นางยินดี คงแกว้ 
106 นางสาวยพุดี สุวรรณชาตรี 
107 นางสาวยไูหวรียะห์ บาโง 
108 นางสาวรดา ศรีสุข 
109 นางสาวรอบีอ๊ะ นุย้ประสิทธ์ิ 
110 นางสาวรอหานา อูเซ็ง 
111 นางสาวรัชเกลา้ เหมทานนท ์
112 นางสาวรัตนา กงทองลกัษณ์ 
113 นางสาวรุจิรา จุลบุตร 
114 นางฤทยัรัตน ์ รุ่งเรือง 
115 นางลดัดารัตน ์ พรุเพชรแกว้ 
116 นางวรรณา หีมโตะเตะ 
117 นางสาววรรนิภา สงัขท์อง 
118 นางสาววรลกัษณ์ เรศประดิษฐ ์
119 นางสาววราภรณ์ วิจิตรเวชการ 
120 นางวรินภรณ์ ทองประยรู 
121 นางสาววฒันิยา ทองแผว้ 
122 นางวาสนา ราชหนู 
123 นางสาววิภาวี ลดัเลีย 
124 นางสาววิมลศรี อดทน 
125 นางสาววิลาวรรณ ปอหรา 
126 นางสาววิไลลกัษณ์ ยอดเพช็ร 
127 นางสาววิไลลกัษณ์ ยอ้ยเสริฐสุด 
128 นางศรัญญา นิยมไทย 
129 นางสาวศศิยา เจ๊ะยะ๊ 
130 นางสาวศภุลกัษณ์ ณ พทัลุง 
131 นางสาวษริภสั สาเมาะ 
132 นางสาวสมพร สุขใส 
133 นางสาวสมฤดี บุญเดช 
134 นางสาวส่อฝียะ๊ หวนัตะหา 
135 นางสาวสะปูรอ เหมตาํ 



136 นางสาธนี ประดินิธ์ิ 
137 นางสายวารุณ เพช็รรัตน ์
138 นางสาวสายสมร มูสิโก 
139 นางสาวสิริพร นพภาแกว้ 
140 นางสาวสุคนธ์ ชูนอ้ย 
141 นางสาวสุธิดา ดาํแกว้ 
142 นางสุนนัทา สุวรรณะ 
143 นางสาวสุนิศา ป่ินทอง 
144 นางสุพร บุญรัตน ์
145 นางสุพตัรา นวลบุญ 
146 นางสุรัสดา พรหมวิจิตร 
147 นางสาวสุรียพ์ร แซ่ตนั 
148 นางสาวสุรีรัตน ์ จนัพลโท 
149 นางสาวสุวพชิญ ์ บุญราษฎร์ 
150 นางสาวสุวภทัร สุวรรณ 
151 นางสุไหวยะ๊ หมดับิลเฮด 
152 นางสาวหน่ึงฤทยั บุญถาวร 
153 นางหทัยา แซมะแซ 
154 นางสาวองคอ์ร เก้ือกลู 
155 นางสาวอนิสรา จิตรประวติั 
156 นางสาวอโนชา ไทรแกว้ 
157 นางสาวอภิญญา ท้ิงแหละ๊ 
158 นางสาวอรสา หลีแจ ้
159 นางสาวอลิษา แวอาแซ 
160 นางสาวอาซีซ๊ะ มะดีเร๊ะ 
161 นางสาวอาซูรา บินมะดิง 
162 นางอามีเน๊าะ ขาํเจริญ 
163 นางอารยา บุตรงาม 
164 นางสาวอารีย ์ จุลบุตร 
165 นางสาวอารีย ์ หวานขาว 
166 นางอาสีซ๊ะ มาลินี 
167 นางอาสือเมาะห์  หะยดีอเลาะ 
168 นางสาวอิทธิยา แซ่โงว้ 
169 นางสาวอิบตีซาม เจะแซ 
170 นางสาวอุไร สุวรรณบณัดิษฐ ์
171 วา่ท่ี ร.ต.หญิง เอมอร ต้ึงโล่เจริญวงศ ์
172 นางฮานาณ อิศภาคย ์
173 นางสาวฮาสะน๊ะ หลีเจริญ 
174 นางสาวฮาสานี มะอาแซ 
175 นางสาวฮุซนาร์ ดอเลาะ 



176 นางสาวฮูซยัดะห์  แวหะมะ 
177 นายกฤษณพงษ ์ โส๊ะฝี 
178 นายกนัตพงศ ์ สีบวั 
179 นายกมัปนาท ศรีปาน 
180 นายโกวิทย ์ นวลศรี 
181 นายฉตัรชยั จนัทโท 
182 นายชนกพล เพชรยศ 
183 นายชารีฟดุดีน สารีมิง 
184 นายโชคอุทิศ พว่งคง 
185 นายซานูซี เจ๊ะดอเล๊าะ 
186 นายณัฐวุฒิ ยาแม 
187 นายดนุพล พรประสิทธ์ิ 
188 นายทรงพล อารมณ์เยน็ 
189 นายทวีพงษ ์ แซ่ตั้ง 
190 นายธรรมศกัด์ิ ปานยิง่ 
191 นายธวชัชยั นุย้สีรุ่ง 
192 นายธวชัชยั อาทรธรรมสาร 
193 นายธานินทร์ มะเซ็ง 
194 นายธิติภทัร ไพชาํนาญ 
195 นายธีระชยั บุญโสดา 
196 นายนฐัพงค ์ หมีนหวงั 
197 นายนตัศิลป์ ร่มสกลุ 
198 นายบุญเลิศ แกว้คุม้ภยั 
199 นายปฐมพงศ ์ พรหมสงัคหะ 
200 นายประจกัษ ์ คงประเสริฐ 
201 นายประทีป  ยาวงศ ์
202 นายพนมยงค ์ นวลพรหม 
203 นายพยนต ์ พทุธรักษา 
204 นายพฒันพงศ ์ สุขแกว้ 
205 นายพิทกัษ ์ แกว้ประเสริฐ 
206 นายไพศาล นิยอ 
207 นายภทัรนนฑ ์ สุทธิสว่าง 
208 นายภูริพฒัน์ ยานา 
209 นายภูวนาถ แกว้สุวรรณ 
210 นายมะรีดวน อบัดุลฮาดี 
211 นายมฮัมุ กามา 
212 นายมิลินทร์ อินทวงศ ์
213 นายมุสตอฝา แกสมาน 
214 นายมูหะมะกอรี มะยา 
215 นายมูฮอฟฟัล ยาหมาย 



216 นายยงยทุธ์ คงแกว้ 
217 นายรอแม เจ๊ะโส๊ะ 
218 นายรอสลนั ตาเยะ๊ 
219 นายลุกมนั สะมะจิ 
220 นายวฒันา ศาสคุณ 
221 นายวนัอิมรอน มะนิซอ 
222 นายวาทิน ทองจินดา 
223 นายวิชิต คงรักษ ์
224 นายวิศวเนตร เจริญสุข 
225 นายศรายธุ ธารเนตร 
226 นายศกัด์ิคเณ ร่มสุข 
227 นายสมปอง ศรีเรือง 
228 นายสมพร สูตรแกว้ 
229 นายสัณห์ ศุกรวติั 
230 นายสาธิต อธิกธาดา 
231 นายสาํเริง ไชยแดง 
232 นายสุภกิจ ร่ืนรมย ์
233 นายเสริมศกัด์ิ ตนัจะโข 
234 นายอนนัต ์ หวนัอาหลี 
235 วา่ท่ีร้อยตรี อภิชาติ สุวรรณรัตน ์
236 นายอภิเดช จนัทรศรี 
237 นายอรรถพร ทองคาํ 
238 นายอรัญ กองบก 
239 นายอลงกต ใหม่นอ้ย 
240 นายอะฮมดั โซ๊ะซูบ๊ะ 
241 นายอบัดุลฮาเลง็ อบัดุลเลาะ 
242 นายอสัฮาร์ บาฮอ 
243 นายอาซิ รานีสะ 
244 นายอาทิตย ์ โชยรัมย ์
245 นายอาํพล นิรันดร์พฒุ 
246 นายอิสเรศ บูหา 
247 นายอุสมาน เจะโซะ 
248 นายเอกชยั ชนะสิทธ์ิ 

 

วชิาเอกการวจิัยและประเมนิ 
249 นางสาวกญัชลี เบญ็โส๊ะ 
250 นางสาวขนิษฐา ขาํแข 
251 นางสาวขวญัธิดา มุณีรัตน ์
252 นางสาวฉารีฝ๊ะ หดัย ี
253 นางสาวชาคริยา ชายเกล้ียง 
254 นางสาวซารีนา อุศมา 



255 นางสาวฐาวนาตย ์ คงแกว้ 
256 นางสาวณฏัฐินี ชยัเพชร 
257 นางสาวณฐัชยา คิดสาํราญ 
258 นางสาวณูสนี เจะแต 
259 นางสาวดาริน ชิณนะพงศ ์
260 นางสาวนุสรา เพง็แกว้ 
261 นางสาวพชัรี คงชุม 
262 นางสาวมุสลา นูเตะ 
263 นางสาวรจเรข กาํแหงกิจ 
264 นางสาววนิตา นุ่นเกล้ียง 
265 นางสาววชัรียา เหลม็หมาด 
266 นางสาววนัดี เอียดแกว้ 
267 นางวิไลวรรณ ปราณจนัทร์ 
268 นางวิสาข ์ โบกกระณีย ์   
269 นางสาวแวปาตีเม๊าะ หามะ 
270 นางสาวสุธารัตน ์ จรณโยธิน 
271 นางสาวอาเส๊าะ สาแหม 
272 นายนรา หนูทองสุข 
273 นายวชัรพงศ ์ ละอองรัตน์ 

 

วชิาเอกการศึกษาเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
274 นางสาวชชัชญา สุวรรณมาลา 
275 นางสาวทศันีย ์ ศรีจนัทร์ 
276 นางพชัรมยั แกว้บรรจง 
277 นางสาวลีนา เจะสามะ 
278 นางสาวศกุร์พรัตน ์ รักษกาญจน์ 
279 นางหทยัทิพย ์ เมืองเหนือ 
280 นางสาวอานีซะห์ สีแกว้อ่อน 
281 นายนนทพทัธ์ นวลน่ิม 

 

วชิาเอกเคมี 
282 นางสาวปิยวรรณ มีดวง 
283 นางสุพรรณวดี ประสงค ์
284 นางสาวสุรัสวดี กลบัอินทร์ 

 

วชิาเอกเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
285 นางสาวกนกวรรณ  นาคปลดั 
286 นางสาวติรณนัต ์ ชูรักษ ์
287 นางสาวธนนนัท ์ เสน่หานุกลู 
288 นางสาวนริศรา ขนุดุเร๊ะ 
289 นางสาวปวนันา  ยวนเกิด 



290 นางสาวปัทมา เพชรพรหม 
291 นางวศินี จิตภูษา 
292 นางสาววิยะดา ส่องสุข 
293 นางสวิชญา ยอดระบาํ 
294 นางสาวเสาวภา บาฮา 
295 นางอนงคน์าถ เจริญศรี 
296 นางสาวอรทยั สุวรรณมณี 
297 นางสาวอรนิดา มชัรินทร์ 
298 นางสาวอจัฉรา บุญวงศ ์
299 นางสาวอาญานี อาวปรียา 
300 นางสาวอทุยัวรรณ ชาลีผล 
301 นายกิตติชยั บวัแกว้ 
302 นายดนุรุจ สามญั 
303 นายสมศกัด์ิ บุญรอด 
304 นายสาคร แกว้เพช็ร 
305 นายสุริยนัต ์ ดาํแป้น 

 

วชิาเอกพลศึกษา 
306 นางสาวนิธินนัท ์ สุธีรศกัด์ิ 
307 นายนฐัพล ไชยศร 
308 นายปิยะ สินยงั 
309 จ่าสิบตรี วิทวฒัน ์ บุญสนอง 
310 นายวฒิุพงษ ์ บุญสนอง 
311 นายศิขร โล่ห์พงค ์
312 นายสุริยณัย ์ หวัหิน 

 

วชิาเอกภาษาไทย 
313 นางสาวกณุฑิกา ชาพิมล 
314 นางสาวจิรวดี จนัทร์เสง้ 
315 นางชชัฎาภา เตชวนัโต 
316 นางสาวนารีมาลย ์ กือซา 
317 นางสุนิตา ระแม 
318 นางสาวสุรัสวดี นราพงศเ์กษม 
319 นางอรวดี ไข่แกว้ 

 

วชิาเอกภาษาองักฤษ 
320 นางสาวสุภาณี หมอเต๊ะ 
321 นางสาวอรวรรณ แกว้หนูนวล 

 

วชิาเอกหลกัสูตรและการสอน 
322 นางสาวกสุุมา ศิลป์ภูศกัด์ิ 
323 นางสาวจรีวรรณ ฤทธ์ิทอง 



324 นางสาวณฐักา นาเล่ือน 
325 นางสาวณฐักานต ์ จูฮ้กหล้ี 
326 นางสาวนววรรณ แกว้หนู 
327 นางสาวเนตรศจี ปรีชา 
328 นางแน่งนอ้ย อินคะเน 
329 นางบุปผา กติัยงั 
330 นางสาวปทิตตา ติวงค ์
331 นางสาวปัทมา อจันากิตติ 
332 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีจนัทร์ 
333 วา่ท่ีร้อยตรีหญิง แฝงกมล เพชรเกล้ียง 
334 นางสาวพชัรา โภชนุกลู 
335 นางสาวเพชรนภา โภชนุกลู 
336 นางสาวเพญ็พชิชา กายรัตน ์
337 นางสาวมาเรียม นราพงศศ์าสน ์
338 นางสาวมูนาดา หมดัอะดํ้า 
339 นางราณี ประสิทธากรณ์ 
340 นางสาวรุ่งระวี สาเหลม็ 
341 นางสาววรานนัท ์ กาํเนิดทอง 
342 นางสาววนัวิสาข ์ ภกัดี 
343 นางสารภี อ่อนรอด 
344 นางสาวสุภาวดี คงจนัทร์ 
345 นางสาวหทยัขวญั แซ่วอ่ง 
346 นางสาวอธิชา อินทอง 
347 นางสาวอญัมณี พนัสุภคั 
348 นางอารีย ์ ทองเพง็ 
349 นางสาวอมุาภรณ์ ไชยเจริญ 
350 นายประเสริฐ พราหมณ์โต 
351 นายภิญโญ ชูกล่ิน 
352 วา่ท่ีร้อยเอก สุวิทย ์ พรหมหมวก 

 

บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 
วชิาเอกการจดัการธุรกจิ 

353 นางสาวกนกวรรณ กูลเก้ือ 
354 นางสาวกนกอร โทบุรี 
355 นางกษิรา ปฏิสุวรรณ์ 
356 นางสาวกิติตธ์ญัญา ต้ินไล่เดชาวฒัน ์
357 นางสาวชมพนุูช เจริญทรัพย ์
358 นางสาวซูไลลา ปิยะปิ 
359 นางสาวธนนัทล์ดา เลิศวฒันจิรกลุ 
360 นางสาวนลินรัตน ์ คลงัธารชูสิน 
361 นางสาวเนติมา เพช็รมาศ 



362 นางปนดัดา โมลิโต 
363 นางสาวปภชัญา สุวรรณคีรี 
364 นางสาวปรารถนา หนูเพชร 
365 นางพรฤดี ไพชาํนาญ 
366 นางสาวพรสุดา อินสุวรรณ์ 
367 นางพรหมพสร จนัทร์ทอง 
368 นางสาวพรอุษา ราชเมืองขวาง 
369 นางสาวภทัราวดี จนัทรา 
370 นางมนทิรา ปิสิตโร 
371 นางสาวมลัลิกา แซ่เซียด 
372 นางวรรณา จารีย ์
373 นางสาววิราวรรณ สุวรรณรัตน ์
374 นางสฤญธรณ์ พลูสวสัด์ิ 
375 นางสาวสุธาทิพย ์ กวกัแกว้ 
376 นางสาวสุพชิญา เพิม่พลู 
377 นางสาวโอริสา ชุมพงศ ์
378 นายคุณากร ทองช่วย 
379 นายเฉลิมพงศ ์ รักษท์อง 
380 วา่ท่ีร้อยตรี ชยักฤต เงารังษี 
381 นายนพศกัด์ิ วอ่งวชัรกลุ 
382 นายนิวฒุ พลูศรี 
383 นายสุรเดช ทองแกมแกว้ 

 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 
วชิาเอกการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม 

384 จ.ส.ต.หญิง ณฐัธิดา เหมสลาหมาด 
385 ร.ต.ต.หญิง นิตยา ลุ่มสวย 
386 พ.ต.ท.หญิง พรฤดี ยิง่ยง 
387 ส.ต.ท.หญิง สุดา นาวาทอง 
388 วา่ท่ี ร.ต.ต.หญิง สุรีนา มาลยัมาลย ์
389 วา่ท่ี ร.ต.ท. กงัวาน วงศจ์นัทร์ 
390 ร.ต.ท. โคจร ลานํ้าเท่ียง 
391 ด.ต. จีระศกัด์ิ บุญรอด 
392 ร.ต.ท. ชนธญั ขวญัใจธญัญา 
393 ร.ต.ท. ชนะภยั บุนนาค 
394 ร.ต.ท. ชชัชยั คชาโภชน ์
395 วา่ท่ี ร.ต.ท. ชินพนัธ์ ชุมภูประวิโร 
396 ด.ต. ไชยะ กุลพิพฒันรั์ตน ์
397 ร.ต.ต. ดาํรง จนัทรา 
398 ร.ต.ท. เดชา หนูทองแกว้ 
399 ด.ต. ทศพล แพนอ้ย 



400 ร.ต.อ. นพดล รักษาวงค ์
401 ร.ต.ท. เนติภทัร จนัทรสาร 
402 ด.ต. บรรเลง ทิพยเ์ครือ 
403 ร.ต.ท. ประวิทย ์ กองชุมพล 
404 ด.ต. ปราโมทย ์ พิมเสน 
405 ด.ต. ปัญญา ขาวเจริญ 
406 ด.ต. ปิยะนนัท ์ เน่ืองเยาว ์
407 จ.ส.ต. พิทกัษส์ันติ บุญเสนอ 
408 จ.ส.ต. พีระมงคล การะเกษ 
409 ด.ต. ภิญโญ จรุงพฒันานนท ์
410 ด.ต. มงคล สิงห์ทนงค ์
411 ด.ต. มานพ บวัขาว 
412 ร.ต.อ. ยอดยิง่ พงษาพนัธ์ 
413 ส.ต.อ. รัชธิชยั ลายหมู่ 
414 ส.ต.อ. วนัเผด็จ ยงสืบชาติ 
415 ด.ต. วิโรจน ์ นอ้มเศียร 
416 วา่ท่ี พ.ต.ต. เวทิศ สาลีสังข ์
417 ร.ต.ท. ศรชยั ดวงดาว 
418 ด.ต. ศิริวฒัน์ สุมาพา 
419 ร.ต.อ. ศุภชยั พลูแกว้ 
420 พ.ต.ท. สมชยั มงคลวงษ ์
421 ด.ต. สมศกัด์ิ สุวรรณ์วงค ์
422 ด.ต. สาโรจน์ พรงาม 
423 พ.ต.ท. สิทธิศกัด์ิ ธรรมสุขสรรค ์
424 ร.ต.ท. สิโรจน์ ร่ืนเริง 
425 พ.ต.ท. สุพจน ์ ฉิมม่วง 
426 ร.ต.ท. สุริยง บวัเกิดเพชร 
427 ด.ต. สุริยา สุวรรณนาคม 
428 ส.ต.ท. สุริยา เอียดปราบ 
429 ด.ต. เสริมศกัด์ิ จนัแกว้หนู 
430 วา่ท่ี ร.ต.อ. หาญพล รามดว้ง 
431 ด.ต. อดิเรก ปลอดชุ่ม 
432 ร.ต.ท. อรุณ สานุสนัต ์
433 ด.ต. อุดม ประเสริฐผล 

 

วชิาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
434 นางสาวกลุวดี ไตรรัตน ์
435 นางจุรี เทพปุ๋ย 
436 นางสาวชุติมา สุขดาํ 
437 นางสาวธมลวรรณ โสธร 
438 นางนริศร บาํรุงพนัธ์ 



439 นางนฤมล ศรีสุวรรณ์ 
440 นางสาวนูรยร์ีฮนัน ์ ตาเยะ๊ 
441 นางสาวนูรีซาน เจะสาเหาะ 
442 นางสาวภสัราพรรณ พนัธ์ุมะพร้าว 
443 นางสาวภิชญาดา เพช็รดี 
444 นางยลรตี ทองออน 
445 วา่ท่ี ร.ต.ท.หญิง รัชนีกร ชูเก้ือ  
446 นางสาวสินี สุขใส 
447 นางสาวสุชญัญา ศรีชยั 
448 นางอจัฉรา อะลีดิมนั  
449 นางอจันา สุขวิเศษ 
450 นางสาวอบุลรัตน ์ ชูสุวรรณ 
451 ส.ต.อ.หญิง อุไร ลายหมู่ 
452 นางสาวฮานีซะห์ บินยโูซ๊ะ 
453 นายกฤชณทั พรหมเสนะ 
454 นายกิตตินนัท ์ เซ็งกะชรี 
455 นายกิตติพงษ ์ อาํพนัธ์ 
456 ร.ต.ท. คงศกัด์ิ แดงดี 
457 ร.ต.ท. จรัญ อินทรา 
458 พ.ต.ท. เฉลิมชยั เพชรกาศ 
459 นายไชยยศ เหนือเมฆ 
460 นายดาํรงศกัด์ิ คงคุม้ 
461 นายทวิช แดงแต ้ 
462 นายธนัว ์ มุขตา  
463 วา่ท่ี ร.ต. ธาํรงศกัด์ิ ชุลีชาติธาํรง 
464 นายนนัทวุฒิ แพรเมือง 
465 พ.ต.ท. ปราโมทย ์ แกว้ขาว 
466 นายพิชญุตม ์ นาคะพนัธ์ุ 
467 ร.ต.อ. เพ่ิมศกัด์ิ หน่อแดง  
468 นายภุชงค ์ ชานนัโท 
469 ด.ต. มโณ วารีวะนิช 
470 นายรุสตาร์ การีมาแซ 
471 วา่ท่ี ร.ต.อ. วสนัต ์ พนัธ์โภชน ์
472 นายวิมุตติ อาํนกัมณี 
473 นายศรายทุธ์ ยนุู๊ 
474 ด.ต. สมพงศ ์ ทองขาว 
475 นายสุไลมาน สนิ 
476 นายสุวรรณ ทองจนัทร์ 
477 นายอนนัต ์ อิษฏม์รรษ 
478 ร.ต.ท. อภิรักษ ์ ทองนาโพธ์ิ 



479 ร.ต.ท. อาธร โรจนา 
 

วชิาเอกการปกครองท้องถ่ิน 
480 นางสาวกอซีด๊ะ ยโูซ๊ะ 
481 นางสาวกิติมา คงทอง 
482 นางสาวกซูาอาดา ยาวออาซนั 
483 นางจารุณี สุวรรณโณ 
484 นางจุรีรัตน ์ พรหมดาํ  
485 นางสาวจุไรรัตน ์ สวสัดิรักษา  
486 นางชลธิชา บินเจ๊ะแว 
487 นางสาวณชัชนิภา นุ่นสง 
488 นางสาวณิชานนัทน ์ สมรักษศิ์ริสุข 
489 นางสาวเทพยดุา เฝ่ือคง 
490 นางสาวธนพร พงคอิ์นทร์ 
491 นางสาวนภาพร เจริญกลุ 
492 นางสาวนูรณี หมาดท้ิง 
493 นางสาวนูรีซา สาและ  
494 นางสาวนูรีฮา หะยอีาแว 
495 นางสาวบุญตา ช่างเหลก็ 
496 นางประทีป วงศอ์กัษร 
497 นางสาวปัณฑช์นิต แสนสุข 
498 นางพรดารา ประมูลทรัพย ์
499 นางสาวพชัราภรณ์ จุลธง 
500 นางฟารีด๊ะ มะรอนิง 
501 นางสาวภทัรียา พวัวิริยะพนัธ์ุ  
502 นางสาวมยรีุย ์ ดือเร็ะ 
503 นางสาวมลธิรา นิยมจิตร์ 
504 นางมะณี สะอะ 
505 นางสาวยวุดี ชา้งแกว้ 
506 นางสาวรัชนก เพช็ร์คง 
507 นางรัชนี สุธรรม 
508 นางรัชรินทร์ เจะโซะ 
509 นางสาวละอองหมอก นุย้ภิรมย ์
510 นางลคันา ราชสุวรรณ์ 
511 นางลดัดา ไชยชนะ 
512 นางวชัราภรณ์ รัตติโชติ 
513 นางสาววาลุกา เพง็จาํรัส 
514 นางวินา พิกลุผล 
515 นางสาววิภานนัท ์ แกว้ศรีทอง 
516 นางวิไลลกัษณ์ ไทยสนิท 
517 นางวิไลวรรณ ดาวเรือง 



518 นางสาววีณา สนัโห 
519 นางสาวศศิธร ศรีสมุทร 
520 นางสาวศินี ทองบุญ 
521 นางสาวศิริเนตร เวชโอสถ 
522 นางสาวศิริพร ประทุมวลัย ์
523 นางสาวสาธิญา แจ่มจนัทร์ 
524 นางสาธิณีย ์ ผอ่นผาสุข  
525 นางสาวสุจินดา กองแกว้ 
526 นางสุนีย ์ หวงัจิตร  
527 นางสาวสุปราณี มุ่งในธรรม  
528 นางสุภาวดี เวทโอสถ 
529 นางสุมาลี หละตาํ 
530 นางสาวเสาวลกัษณ์ จงหวงั 
531 นางเสาวลกัษณ์ จนัทร์แกว้ 
532 นางสาวโสรัตยา บวัชุม 
533 นางสาวอมรรัตน ์ ณภากูล 
534 นางสาวอรวรรณ ยอดเสาร์ 
535 นางสาวอรอุมา โชติช่วง 
536 นางสาวอาญาตี กูนา 
537 นางสาวอาทิตษา จนัทร์วิริยะวงศ ์
538 นางสาวอานิก คล่องแคล่ว 
539 นางสาวอาบีบะ สาแม 
540 นางสาวอารีรัตน์ แกว้มณี 
541 นางอุบลรัตน ์ รัสมี 
542 นางอุไรวลัย ์ ทองพรม 
543 นายเกษม ถาพนิิจ 
544 นายเขมรัฐ สินุธก 
545 นายเจ๊ะกมูารูเดง็ ฮาเฮาะ 
546 นายชาํนาญ ทองดาํ 
547 นายเชวง เจ่ียสกุล 
548 นายโชติ นาคสีทอง 
549 นายฐิติรัฐ ถ่ินจอม 
550 วา่ท่ี ร.ต. ณรงคช์ยั สร้อยทอง 
551 นายณัฐพล หม่อมท่า 
552 นายทา ดว้งมะโน 
553 นายทิวา ไชยถาวร 
554 นายธนกร อุดมพนัธ์ุ 
555 นายธนาวุธ พนัธ์ทอง 
556 นายนนธวฒัน์ โปชะดา 
557 นายนิวฒัน ์ พรหมศรี 



558 นายเนติศกัด์ิ ขาวมาก 
559 นายประศิษ ขวญัแกว้ 
560 นายประเสริฐ นวลละออง 
561 นายปัณณวฒัน์ บุญตนั 
562 นายปาณศกัด์ิ สายทอง  
563 นายพิชิต จินดาพล 
564 นายไพรัช ไตรศรี 
565 นายภควฒัน ์ พนัธ์ทิพย ์
566 วา่ท่ี ร.ต.ท. ภราดร เพช็รทองอ่อน 
567 นายภทัรพงศ ์ เวทโอสถ 
568 นายภาณุพงศ ์ เกิดคง 
569 ด.ต. ภูดิศ ง่วนสน 
570 นายมะซาเอะ สาและ  
571 นายมานิตย ์ โปกปัน 
572 นายรอยาลี อีซอ  
573 นายวรพจน์ สาลยั 
574 นายวินยั จนัทร์พงศ ์
575 นายวีระ ยะดี 
576 จ่าเอก วีระพงศ ์ ทองคณารักษ ์
577 นายแวอูเซ็ง แวดือราแม 
578 นายศกัด์ิชยั โฉมทอง  
579 นายศกัด์ิชาย สุภาพบุรุษ 
580 นายสมพร ศรีปานรอด 
581 นายสมพล ศุทธหฤทยั 
582 นายสมศกัด์ิ สุขจนัทร์ 
583 นายสฤษด์ิ ซ่ือตรง 
584 นายสลาง อูเซ็ง 
585 นายสจัตรา เต๊ะยานิง 
586 นายสามารถ อยัสุวรรณ์ 
587 นายสุกณัฑ ์ ศรีสุข 
588 นายสุภวฒัน์ คงทอง  
589 นายสุรชาติ สุวรรณโณ 
590 นายสุรเชษฐ ลือแมะ  
591 นายสุวฒัน์ ขาํสุข 
592 นายเสรี มณีกรณ์ 
593 นายหนอ้ย ปันวงศา 
594 นายหะมิ อะลีหะ 
595 นายอนนัต ์ ทอดท้ิง 
596 นายอภิชาติ ดีกอ้งเสียง 
597 จ่าสิบเอก อภิชาติ พิมอาจหาญ 



598 นายอภินนัท ์ วงศน์า 
599 นายอะหมาด หมาดสตูล 
600 นายอาริยะวงศ ์ พว่งทอง 
601 นายอาลาวีย ์ กริยา 
602 นายอาํนวย เรืองสุวรรณ์  
603 นายฮามะ บากา 

 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 
วชิาเอกการจดัการทรัพยากรการเกษตรอย่างยัง่ยืน 

604 นางสาวสุภลกัษณ์ สุชาตานนท ์ 
605 วา่ท่ีร้อยตรี ณฐัพงศ ์ สงแทน 
606 นายวินยั อินทอง  
607 นายวฒิุไกร มีพฒัน ์
608 นายสุริยา เทพหนู 

 

วชิาเอกการจดัการระบบสุขภาพ 
609 นางจนัธณา สงนุย้ 
610 นางสาวธิดาวรรณ เก้ือคลงั 
611 นางสาวสุกาญจนา กาํลงัมาก 

 

วชิาเอกคณิตศาสตร์ 
612 นายพทุธินนัท ์ รัตคาม 

 

วชิาเอกเคมีประยุกต์ 
 

 

วชิาเอกชีววทิยา 
617 นายภานุวฒัน์ ปะรา 

 

วชิาเอกฟิสิกส์ 
618 นางสาวกาญติมา กุลหมวก 
619 นางสาวศภุลกัษณ์ นาคนุ่น 
620 นายตอริก เฮง็ปิยา 
621 นายตอเหลบ ปอหรา 
622 นายสาครินทร์ สุขสม 
623 นายเอกชยั ตาเดอิน 

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 
วชิาเอกจติวทิยาการให้คาํปรึกษา 

613 นางสาวการเกตุ วฒันสิทธ์ิ 
614 นางสาวธญัชนก พนูศิลป์ 
615 นางสาวปิยาภรณ์ วงัศิริกลุ 
616 วา่ท่ีร้อยตรีหญิง สุรียพ์ร กาํเนิดกลาง 



624 นางสาวกลุนาถ คงเหล่ 
625 นางสาวปิติมา มาสินทพนัธ์ุ 
626 นางสาวมนลดา ยโูซะ 
627 นางสุมน เกลาฉีด 
628 นางสาวอติกานต ์ เทพขวญั 
629 นางอรุณี ยทุธิปูน 
630 นายสุพจน ์ เปล่ียวสงดั 

 

วชิาเอกไทยคดศึีกษา 
631 นางกนัติชา ทั้วสุภาพ 
632 นางสาวสุภลคัน์ ทุ่งสะโร 

 

วชิาเอกนโยบายและการวางแผนสังคม 
633 นางสาวกิติยาวรรณ เลิศศกัด์ิวานิช 
634 นางสาวจรรยพร พลายชนะ 
635 นางสาวซูร์บยัดะฮ ์ เจ๊ะเง๊าะ 
636 นางดวงฤดี สุริยนัยงค ์
637 นางสาวดาวริกา อกัษรถึง 
638 นางสาวนิรวานา ลาเต๊ะ 
639 นางสาวภรภทัร มณีโชติ 
640 นางสาวมนสิชา สวสัดิสาร 
641 นายไซฟูลฮฟัซี อาแวกอแด 
642 นายนิตินยั อาคาสุวรรณ 
643 นายภาณุวฒัน์ เสง้สกูล 
644 นายยะฝาด บิลสนั 
645 นายรุสดี หะยมีะลี 

 

วชิาเอกภาษาไทย  
646 นางสาวเครือวลัย ์ ทองหนูนุย้ 
647 นางสาวปริยากรณ์ ชูแกว้ 
648 นางสาวปาริชาต คงสงัข ์
649 นางสาวศึกษา เรืองดาํ 
650 นางสาวสุนิฐา กาํเนิดทอง 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดบั 1  
วชิาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

651 นางสาวกมลชนก แซ่เล่า 
652 นางสาวจุฑามาศ นวลทอง 

 

วชิาเอกภาษาจนี 
653 นางสาวเกศรา พรหมมา 
654 นางสาวภณิตา ไวยวฒิุ 



655 นางสาววิสา แซ่ต่อง 
656 นางสาวศิริพร ฉนัทวีทรัพย ์
657 นายอาทิตย ์ พงศาวกลุ 

 

วชิาเอกภาษาญีปุ่่น 
658 นางสาวกชนุช ธนวฒัน์ 
659 นางสาวชญาดา เกียรติคีรี 
660 นางสาวศศิกานต ์ พรนิมิตร 

 

วชิาเอกภาษาไทย 
661 นางสาวรอซาดา แวมาย ิ

 

วชิาเอกภาษาองักฤษ 
662 นางสาววลัลภา เขียวอุย้ 
663 นางสาวสุธาทิพย ์ จนัทร์เอียด 
664 นางสาวสุพรรณี หนูเจริญ 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบั 2 
วชิาเอกการปกครองท้องถ่ิน 

665 นางสาวจามจุรี ยอ้ยช่วง 
666 นางสาวชฎาทิพย ์ รัตนโชติ 
667 นางสาวฌลา ชิดชู 
668 นางสาวฐิตาภรณ์ พรายอินทร์ 
669 นางสาวธิราพร คงเนียม 
670 นางสาวมารีหยะ๊ หมดัอะดั้ม 
671 นางสาวอนุสรา จงอ่อน 
672 นางสาวอภิญญา อบัดุลตาเละ 
673 นางสาวอามีเนาะ แซโดร์ 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดบั 2 
วชิาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

674 นางสาวเปรมฤดี ชูช่วย 
675 นางสาวสุกญัญา อารมณ์ฤทธ์ิ 
676 นางสาวอรอุมา บุดตะสา 
677 นายพนสณฑ ์ ภาวกงัวาลวงษ ์

 

วชิาเอกการพฒันาชุมชน 
678 นางสาวจนัทร์ทิภา สารจนัทร์ 
679 นางสาวเซียนทิพย ์ รัตนทอง 
680 นางสาวนุชรียา รายา 

 

วชิาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 



681 นางสาวกลุลดัดา เพช็ร์หวล 
 

วชิาเอกประวตัิศาสตร์ 
682 นางสาวพรรณวดี พลสิทธ์ิ 
683 นางสาวพชัรมน เขม็ทอง 
684 นางสาวเมวิกา แดงเดช 
685 นางสาวสุธาสินี บุญเกิด 

 

วชิาเอกภาษาจนี 
686 นางสาวฑริตา วรกลุปิติกร 
687 นางสาวนฤมล บุญรอด 
688 นางสาวมารีน่า หมดัสอิ 
689 นางสาวลดาวรรณ์ หนูฤทธ์ิ 
690 นางสาวสุธีมนต ์ แซ่หลี 
691 นางสาวสุนนัทา รักราวี 
692 นางสาวเสาวณีย ์ นุวรรณ์ 
693 นางสาวอลิษา สนัสถิตย ์
694 นายปวิธ ทีฆโภคานนัท ์

 

วชิาเอกภาษาญีปุ่่น 
695 นางสาวศิริพกัตร์ รัตตญัญู 

 

วชิาเอกภาษาไทย 
696 นางสาวจุฑาทิพย ์ ยงัฉิม 
697 นางสาววิยะดา ศรีรัชชะ 
698 นางสาวองัคว์รา ยานะสกุล 

 

วชิาเอกภาษามลายู 
699 นางสาวคอดีเยา๊ะ หะยตีนัตู 

 

วชิาเอกภาษาองักฤษ 
700 นางสาวขวญัจิรา คุณวาทานุสรณ์ 
701 นางสาวฐิตาพร เหล่าเทง้ 
702 นางสาวต่วนนูรอยันี โต๊ะโซ๊ะ 
703 นางสาวตูแวรอฟีฮะ ยสีะอุ 
704 นางสาวทิพพาภรณ์ พฒัคายน 
705 นางสาวธญัสินี รอดเกล้ียง 
706 นางสาวบุษรา มะมิง 
707 นางสาววนิดา ราชมนตรี 
708 นางสาววรรณี หมุดลิหมีน 
709 นางสาวสมฤดี จิตสุนนัท ์
710 นางสาวอธิษฐาน เพง่พิโรจ 



711 นางสาวอรอนงค ์ แกว้สุวรรณ 
712 นายกิตติพงศ ์ ไชยบณัฑิต 
713 นายชยัรัตน ์ ทองสีเขียว 
714 นายธเนศร ธรรมจิตต ์
715 นายพงศธร ทองสนัตต์ิ 
716 นายวิทวสั วงศป์ระสิทธ์ิ 
717 นายอิมรอน อาแวเต๊ะ 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 
วชิาเอกการปกครองท้องถ่ิน 

718 นางสาวกนกวรรณ โชติศิริ 
719 นางสาวกรีชวรรณ มัง่มี 
720 นางสาวกลุธิดา เพช็รมาก 
721 นางสาวขวญัฤดี สวมทอง 
722 นางสาวคณิศร ปานวิเชียร 
723 นางสาวจิราพร แสงภกัด์ิ 
724 นางสาวชนาพร ยาหวัดง 
725 นางสาวโชติมา ธรรมเจริญ 
726 นางสาวณฐัฑิยา คชพนัธ์ 
727 นางสาวณฐัมน สมฤทธ์ิ 
728 นางสาวณิชาภา พฒันแช่ม 
729 นางสาวทิพวรรณ สมสู่ 
730 นางสาวนฤมล วุน่แกว้ 
731 นางสาวนวลจุฑา กาญจนภูมิ 
732 นางสาวนารีรัตน ์ นพทวิท 
733 นางสาวเบญจรัส พทุธคร้ิง 
734 นางสาวปิยวรรณ เพชรประดบั 
735 นางสาวมณีรัญ ศรีสุข 
736 นางสาวรัตนาภรณ์ สองแกว้ 
737 นางสาวเรวดี จนัทะโชติ 
738 นางสาวศศิประภา รัญเพช็ร 
739 นางสาวศิริรัตน ์ คงมี 
740 นางสาวสุพรรษา มนตรี 
741 นางสาวเสาวลกัษณ์ ฉูมิ 
742 นางสาวอภิษฎา อร่ามเรือง 
743 นางสาวอรจุรี ไชยรัตน ์
744 นางสาวอาอีฉ๊ะ บิลหดั 
745 นายกฤษณะ คงคากลุ 
746 นายจตุรงค ์ โพธ์ิแกว้ 
747 นายฉตัรา สุขทร 
748 นายชยัวฒัน ์ แซ่ล่ิม 



749 นายชาญณรงค ์ บุญชูช่วย 
750 นายฐากูร ปุราวฒันากลุ 
751 นายณัฐพงษ ์ แจ่มจนัทา 
752 นายณัฐพงษ ์ ทองสุข 
753 นายตนุภทัร พลคง 
754 นายทวีวิทย ์ เสนา 
755 นายธนกร พทุธชาติ 
756 นายธีรวฒัน์ ทองนวน 
757 นายนฐัพงศ ์ แสงมณีย ์
758 นายประมุข สุขเกษม 
759 นายพนัศกัด์ิ ศรีนาวา 
760 นายภานุวตัร สงัขเ์สน 
761 นายวฒันา ไชยรัตน ์
762 นายวาย ุ หมดัสะเดน็ 
763 นายวีระ จรีทรัพย ์
764 นายศรัณย ู ปานเจิม 
765 นายสัญชยั เพช็รคงอ่อน 
766 นายสินชยั รัตนวรรณ์ 
767 นายสุรศกัด์ิ สายสลาํ 
768 นายอภิวฒัน ์ ขวญัแกว้ 
769 นายอุดม นาคพล 
770 นายอุดรทิตย ์ ถนนแกว้ 
771 ส.ต.ต. เอกรินทร์ เพช็รรักษ ์

 

วทิยาศาสตรบัณฑิต 
วชิาเอกภูมศิาสตร์ 

772 นางสาวกรกนก คงเอียด 
773 นางสาวกฤษดา เกตุแดง 
774 นางสาวกณัทิมา จินดาพนัธ์ 
775 นางสาวการีมะห์ หะยมีะมิง 
776 นางสาวคุณากร นวลสงค ์
777 นางสาวจนัทร์ทิวา รักตะสิงห์ 
778 นางสาวจิราพร มีปิด 
779 นางสาวชนินทร ลือสนัเทียะ 
780 นางสาวชุติสรา จุลวรรณโณ 
781 นางสาวฑิฆมัพร เคา้โพธ์ิ 
782 นางสาวณฐัวรรณ สุดวิไล 
783 นางสาวทิฆมัพร สุขะ 
784 นางสาวนาริสรา มยัเละ 
785 นางสาวปริยาพรรณ ยิง่คง 
786 นางสาวปิยะนนัท ์ หนูพระอินทร์ 



787 นางสาวปิยะวรรณ ลัน่เส้ง 
788 นางสาวพรพรรณ เอียดแกว้ 
789 นางสาวพชัราภรณ์ เอียดจุย้ 
790 นางสาวพมิพร พิพธิวฒันาพนัธ์ุ 
791 นางสาวพมิพิลยั ทองมน 
792 นางสาวฟาตีเมาะ อามะ 
793 นางสาวภทัรสุดา เลียนสุย 
794 นางสาวภสัราภรณ์ สาเหล ้
795 นางสาวภิรมณ์ญา หวงัจิตร 
796 นางสาวรักษิณา รัตนคช 
797 นางสาวรัชดาภรณ์ พนัธ์เศรษฐ ์
798 นางสาวรัตนาภรณ์ ปานกง้ 
799 นางสาวรุสนานี ดูดิง 
800 นางสาววรรณพร คิดอยู ่
801 นางสาววิภารัตน ์ ขนุศรีรักษา 
802 นางสาววิลาวณัย ์ ทองฉีด 
803 นางสาวศิริพร รอดสาย 
804 นางสาวสุนิสา จาํนงค ์
805 นางสาวสุนิสา อนนัต ์
806 นางสาวสุมาลี หยูห่นูสิงห์ 
807 นางสาวอรพิชญ ์ โลซิวตกั 
808 นางสาวองัคณา บวัแกว้ 
809 นางสาวองัสนา เดชพิชยั 
810 นางสาวอสัมา นิยมเดชา 
811 นางสาวอารียา ชุมประมาณ 
812 นายณัฐกิตต์ิ แกว้มรกต 
813 นายเดชพทิกัษ ์ จนัเอียด 
814 นายปฏิยทุธ์ หนูเงิน 
815 นายพชรพงศ ์ ศุภวฒันกิจ 
816 นายมนญัชยั เพง่พินิจ 
817 นายวงศกร ทองอินทร์ 
818 นายวชิรวิชญ ์ ทวิสุวรรณ 
819 นายสันติ รัตนประดิษฐ ์
820 นายอดิศกัด์ิ ไชยสาร 
821 นายอนิรุต นาครอด 
822 นายอรรฆพร เก้ือภกัด์ิ 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
วชิาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

823 นางสาวกฤติยามาศ ไม่คด 
824 นางสาวจริยา สวนทอง 



825 นางสาวจนัทกาณต ์ ไหมชุม 
826 นางสาวจนัทรัสม ์ หงษท์อง 
827 นางสาวจินตนา เพช็รจาํรัส 
828 นางสาวชฎาพร นวลแกว้ 
829 นางสาวชุติกาญจน ์ ศกัระพนัธ์ุ 
830 นางสาวชุติมา เพช็รแกว้ 
831 นางสาวญาณิกา พนมรัตน ์
832 นางสาวญาณิศา บุษบก 
833 นางสาวฐิชานนัช ์ สวสัด์ิ 
834 นางสาวณฐัญา แกว้สุขใส 
835 นางสาวณฐัธิชา เสน่หานุกลู 
836 นางสาวณฐัสรัญ เหลือศรีจนัทร์ 
837 นางสาวณิชนา ฝันนิมิตร 
838 นางสาวเทวี โกสิทธ์ิ 
839 นางสาวธิดารัตน ์ อินทสโร 
840 นางสาวนนัธะนา นนัทวงศ ์
841 นางสาวนยันา ร่วมสนิท 
842 นางสาวนาถชนก แสงมณี 
843 นางสาวนารอฝ๊ะ ขนุพิจิตร์ 
844 นางสาวนิภาภรณ์ หนูโยม 
845 นางสาวนุชรี อน้เพช็ร 
846 นางสาวบวับูชา สายแกว้ 
847 นางสาวปฐมาพร ยอดคง 
848 นางสาวประภสัสร กงัสงัข ์
849 นางสาวปิณิดา ขนุทิพยก์องลาด 
850 นางสาวพรรณนิษา นวลทอง 
851 นางสาวพชัริดา รัตตนะ 
852 นางสาวภราดา ขณะรัตน์ 
853 นางสาวภณัฑิรา พนัเยาว ์
854 นางสาวภิภาภรณ์ บุญศิริ 
855 นางสาวมารีณา บินอาสัน 
856 นางสาวรัลประภา ทองเพิม่ 
857 นางสาวรินรฎา จนัทร์สน 
858 นางสาวละมยัรัตน ์ งามสง่า 
859 นางสาววรรณา บิลมู่สา 
860 นางสาววจันารัตน ์ ประคีตะวาทิน 
861 นางสาววิลยัวรรณ สุวรรณจนัทร์ 
862 นางสาวศริญญา มุทะจนัทร์ 
863 นางสาวศรีวรา ศรีทะชะ 
864 นางสาวศรีสุดา อินทองมาก 



865 นางสาวศศิธร อินทร์จนัทร์ 
866 นางสาวศศิประภา มีทอง 
867 นางสาวศิริพร พรมเลก็ 
868 นางสาวสมฤทยั ใจกวา้ง 
869 นางสาวสาวิกา สุวรรณโณ 
870 นางสาวสุธาทิพย ์ เท่งประกิจ 
871 นางสาวสุนิธี บวัอนนท ์
872 นางสาวสุนิสา นนทะสร 
873 นางสาวสุพตัรา สุขศรีเมือง 
874 นางสาวสุภารัตน ์ คชรัตน ์
875 นางสาวสุภารัตน ์ จรัสภิญโญวงศ ์
876 นางสาวสุรสา สงัขชุ์ม 
877 นางสาวสุลีณา การันสนัติ 
878 นางสาวสุใลลาฮ ์ เตาวะโต 
879 นางสาวสุวารินทร์ จิตตล์ะเอียด 
880 นางสาวเสาวลกัษณ์ ชูกลํ่า 
881 นางสาวเหมือนฝัน ศิริรัตน ์
882 นางสาวอนุชนนัท ์ ชาติไทย 
883 นางสาวอนุษา เวชยนัต ์
884 นางสาวอภิญญา ส่ีหม่ืน 
885 นางสาวอรวรรณ ปิยาตู 
886 นางสาวอรวรรณ อะรี 
887 นางสาวอจัจิมา ณ วดัใหม่ 
888 นางสาวอศันี หลีเจริญ 
889 นางสาวอาทิตยา จินตก์ระจ่าง 
890 นายชลดรงค ์ ชูแกว้ 
891 นายไชยวฒัน์ โสธะโร 
892 นายณัฏฐพงษ ์ สมเช้ือ 
893 นายทรงพล อรัญดร 
894 นายนพรัตน์ โมสิกะ 
895 นายบุกกอหรี หมีนปาน 
896 นายประสิทธ์ิ ล้ิมรสเจริญ 
897 นายภทัรพล เครือรัตน ์
898 นายวรพล แซ่ล่ิว 
899 นายสิทธิกร กล่ินเกษร 
900 นายสินธนา ศิริมงัคลา 
901 นายอนพชั หนูสิงห์ 
902 นายอภินนัท ์ เพช็รเพง็ 

 

วชิาเอกการพฒันาชุมชน 
903 นางสาวกมลชนก ภูมิชาติ 



904 นางสาวกรรนิตา หลงโส๊ะ 
905 นางสาวกญัญาพชัร แก่นคง 
906 นางสาวกศุลิน คงฉาง 
907 นางสาวจนัทร์จิรา เดโช 
908 นางสาวจิรวฒัน์ พลสิทธ์ิ 
909 นางสาวจิราห์ ขาวเรือง 
910 นางสาวจุฎาภรณ์ อุทยัรังษี 
911 นางสาวชนากานต ์ ละอองพนัธ์ 
912 นางสาวชญัญานุช วฒันสงค ์
913 นางสาวฐิติพร ช่วยเนียม 
914 นางสาวณฐัชนก บินรัตแกว้ 
915 นางสาวณฐัชนา พทุธแสง 
916 นางสาวดวงกมล ประดบัจนัทร์ 
917 นางสาวทศันีย ์ อินราช 
918 นางสาวทิพวรรณ สุวรรณเรือง 
919 นางสาวธญัมน แกว้รัตน ์
920 นางสาวนภาภรณ์ วรรณบวร 
921 นางสาวนราธิป นกแกว้ 
922 นางสาวนฤมล ปิลวาสน ์
923 นางสาวนฤมล วงศถ์วิล 
924 นางสาวนิมาเรียม อาแว 
925 นางสาวนุจรี บ่าวแช่มชอ้ย 
926 นางสาวปิยะพร ทองรักษ ์
927 นางสาวพฤติกา ศรีละมุล 
928 นางสาวเพียงตะวนั จนัทร์ช่วยนา 
929 นางสาวแพรววนิต วนัครองโชค 
930 นางสาวเยน็ฤดี จนัทร์เขียว 
931 นางสาวรจนนัต ์ แกว้มุณี 
932 นางสาวเรณู สีแกว้กลบั 
933 นางสาวลดัดาวลัย ์ ทองประวติั 
934 นางสาวเลขยา พลเดชเดชา 
935 นางสาววรรณโซเฟีย สาและ 
936 นางสาววิชชุตา รักษาสตัย ์
937 นางสาวสุพรรษา ถีราวฒิุ 
938 นางสาวสุภาพร เก้ือกลู 
939 นางสาวสุรางคนา อ่อนช่วย 
940 นางสาวสุไฮลา วาสนารักษ ์
941 นางสาวเสาวรส เปียทอง 
942 นางสาวอรอนงค ์ ชูคง 
943 นางสาวอาซิลล่า ซาํเซ 



944 นางสาวอาทิตยา จินดามณี 
945 นางสาวอารีดะ พรหมพนัธ์ 
946 นายกฤษณุ พนัธ์หล่อ 
947 นายกอ้งเกียรติ มาสะพนัธ์ 
948 นายเกียรติพงศ ์ โมลี 
949 นายครรชิตพล แกว้บุตร 
950 นายจิรรัตน ์ เก้ือมี 
951 นายเจตริน จิตหวงั 
952 นายชนกานต ์ อ่องพิมาย 
953 นายชิตพล ชุมภูทอง 
954 นายฐิติพงษ ์ เพช็รัตน ์
955 นายธนารัตน์ ปรองดอง 
956 นายธวชัชยั อาบู 
957 นายพทัร์ธนนนัท ์ เมืองแกว้ 
958 นายยงยทุธ จริงภราดร 
959 นายรัฐจิตต ์ มากมูล 
960 นายวสนัต ์ พทุธสิทธ์ิ 
961 นายวสิน จนัทร์แจง้ 
962 นายวิจกัขณ์ วงคข์ณั 
963 นายศุภฤกษ ์ หยงสตาร์ 
964 นายสัณฐิติ สุวรรณ 
965 นายสาลีหนั บือนา 
966 นายอิทธิกร พิมพธ์นประทีป 

 

วชิาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
967 นางสาวกรวรรณ เจริญเชาว ์
968 นางสาวจนัทร์จิรา ศรีชูทอง 
969 นางสาวจุฬาทิพย ์ อสัมภินวฒัน ์
970 นางสาวเจนจิรา คงช่วย 
971 นางสาวฉตัรสุดา บุญกาํเหนิด 
972 นางสาวชนก ทองปนแกว้ 
973 นางสาวนิซาํซีมะห ์ รีจิ 
974 นางสาวเบญจวรรณ พศัระ 
975 นางสาวปนิษฐา บรรจงรัตน ์
976 นางสาวประภาสิริ กลบัศรีอ่อน 
977 นางสาวพมิพิไล เอียดยาว 
978 นางสาวเพชรรัตน ์ วงศเ์ทพ 
979 นางสาวเพญ็พชิชา สุรเมนทร์ 
980 นางสาวรสนี สตอหลง 
981 นางสาวรัตติยา สุขศิริ 
982 นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมเมศว ์



983 นางสาวฤทยัรัตน ์ ปักษี 
984 นางสาวลดาวลัย ์ น่ิมโอ่ 
985 นางสาววนิดา ชุมทอง 
986 นางสาววราภรณ์ เสียมไหม 
987 นางสาวศิวิมล คงบนั 
988 นางสาวสรารัตน ์ ปลอดทอง 
989 นางสาวสิรินนัท ์ ฤทธานนัท ์
990 นางสาวสุดใจ บุญศรี 
991 นางสาวสุนทรี ทองใส 
992 นางสาวสุภาพร ชุมชาติ 
993 นางสาวอนิษา ใจปัดชา 
994 นางสาวอลิษา ศรีเพญ็ 
995 นางสาวอาทิตยา เต๊ะหยอ่ 
996 นายศราวฒิุ คาํมะเนิน 

 

วชิาเอกประวตัิศาสตร์ 
997 นางสาวกวินนา ชยัวฒิุ 
998 นางสาวจิราวรรณ สายทอง 
999 นางสาวจุฬารัตน ์ รัตนบุรี 
1000 นางสาวฉตัรศิริ ภวงัสวสัด์ิ 
1001 นางสาวชนกพร โชติกมาศ 
1002 นางสาวเชริษา ชุมจนัทร์ 
1003 นางสาวณฐัพร เทียนทอง 
1004 นางสาวไทฑาภทัร เกตุทอง 
1005 นางสาวธญัยวีร์ ล่ิมนา 
1006 นางสาวธารารัตน ์ เพชรหวับวั 
1007 นางสาวธิดารัตน ์ รอดขาํ 
1008 นางสาวนฤมล ธรรมปริยติั 
1009 นางสาวนนัทวนั เนียมบุญ 
1010 นางสาวนิภาพร บวัคง 
1011 นางสาวนิลาวรรณ เยาวส์นิท 
1012 นางสาวนีรชา วารี 
1013 นางสาวประภสัสร มากเพง็ 
1014 นางสาวปัทมา สินอ่อน 
1015 นางสาวปาริยา จนัทร์งาม 
1016 นางสาวเปรมกมล สงสุวรรณ์ 
1017 นางสาวผกากรอง สายศิล 
1018 นางสาวผดุงขวญั ม่ิงโมลี 
1019 นางสาวพนิดา พรหมวงศ ์
1020 นางสาวพรรณ์ลกัษ ์ ประสีทอง 
1021 นางสาวภสัราภรณ์ เกษโร 



1022 นางสาวมคัคนารี พยคัฆศิริ 
1023 นางสาววนัเพญ็ ดวงจิตร 
1024 นางสาวศทุธนุช ธรรมวาโร 
1025 นางสาวศภิุสรา ศรีแกว้ 
1026 นางสาวสรัญยา ภูริจิตโต 
1027 นางสาวสิริการ สีแกว้ 
1028 นางสาวสุนนัทา แสงสุข 
1029 นางสาวสุนิสา จิตรอกัษร 
1030 นางสาวสุพตัรา พฒุดาํ 
1031 นางสาวสุเมตตรา ขอ้บุตร 
1032 นางสาวสุวรัตน ์ บวัเนียม 
1033 นางสาวโสภิดา พรรณภกัดี 
1034 นางสาวอภสัรา แซ่หลี 
1035 นางสาวองัคนางค ์ สุขขี 
1036 นางสาวอนัจิมา เก้ืออาสา 
1037 นางสาวอาดีละ๊ สะนอยนัยา 
1038 นายกิตติพจน์ ม่วงมนัดี 
1039 นายจิรพงศ ์ แสนสาํราญ 
1040 นายฉตัรธน บุญรัตนชู์ 
1041 นายทวีสิทธ์ิ ขนุจนัทร์ 
1042 นายธนพล นาทวีกลุ 
1043 นายพฒันพ์งศ ์ เพช็รกลม 
1044 นายพิพฒัน์พงษ ์ ศิริสมบติั 
1045 นายเมธี บาํรุงหนูไหม 
1046 นายวรีชยั เตม็สงัข ์
1047 นายวีรยทุธ พทุธธรรมรงค ์
1048 นายสุวิชา เยน็ใจรอด 
1049 นายอารีหนีด รองเดช 
1050 นายเอกพล   ภูธะรักษ ์

 

วชิาเอกภาษาจนี 
1051 นางสาวกนกวรรณ อธิสุวรรณ 
1052 นางสาวกาญจนา ไชยถาวร 
1053 นางสาวกานตล์ดา สายนุย้ 
1054 นางสาวก่ิงแกว้ แซ่วอ่ง 
1055 นางสาวเกตนสิ์รี เหน็บบวั 
1056 นางสาวชิดชนก จนัทรกรัด 
1057 นางสาวทิพวลัย ์ สงัขบ์ริสุทธ์ิ 
1058 นางสาวธญัชนก ศรีเทพ 
1059 นางสาวธิดารัตน ์ บุษบงกไ์พฑูรย ์
1060 นางสาวบวัแกว้ ขาวคง 



1061 นางสาวปานทิพย ์ เวทโอสถ 
1062 นางสาวปาริฉตัร ยาเล๊าะ 
1063 นางสาวปิยภาพร บุตรฐิติมนตรี 
1064 นางสาวพรรณทิพย ์ รัตนะ 
1065 นางสาวพชัราภรณ์ อ่อนกนั 
1066 นางสาวภทัรานิษฐ ์ อินดาํ 
1067 นางสาวภิรญา พลพงษ ์
1068 นางสาววราภรณ์ แพทยขิ์ม 
1069 นางสาววราสินี แดงดี 
1070 นางสาววนัดี แสงจนัทร์ 
1071 นางสาวศภุลกัษณ์ พกแดง 
1072 นางสาวสวนีย ์ ไกรคุม้ 
1073 นางสาวสาวิตรี ทองชูช่วย 
1074 นางสาวสิรพชิญ ์ เกิดขมุทอง 
1075 นางสาวสุนิสา ดนยาเล๊ะ 
1076 นางสาวสุพรรณษา คลองร้ัว 
1077 นางสาวสุภาวดี อินณรงค ์
1078 นางสาวอโณทยั หลงหลา้ 
1079 นางสาวอรพินท ์ แซ่ชิน 
1080 นายกฤษณะ รัตนาจารย ์

 

วชิาเอกภาษาญีปุ่่น 
1081 นางสาวกณัหช์รินทร์ ป่ินหอมกลุ 
1082 นางสาวกลุชาติ นวนสง 
1083 นางสาวเกศกนก รักขิตพนิิจดุลย ์
1084 นางสาวเกษรา ปลอดโยธา 
1085 นางสาวชญัญา จนัทร์มิด 
1086 นางสาวนลินภสัร์ ศรีกิติพฒัน์ 
1087 นางสาวนารีนาถ เจียรต้ิว 
1088 นางสาวนิตยา ช่ืนอารมณ์ 
1089 นางสาวนุชจรี ศรีเพชร 
1090 นางสาวพจณี พุม่นุ่ม 
1091 นางสาวพชัรินทร์ แยม้ดวง 
1092 นางสาวภารดี พรมเรืองโชติ 
1093 นางสาวรัชนี ชูหนู 
1094 นางสาววิจิตรา นาวิก 
1095 นางสาวสมมิตร จนัทาพนู 
1096 นางสาวสายทิพย ์ รัตนะ 
1097 นางสาวอาลีซะห์ มามะ 
1098 นายสมเกียรติ กัว่สิริกลุ 
1099 นายสุชีพ หุ่นงาม 



 

วชิาเอกภาษาไทย 
1100 นางสาวกนกกาญจน์ สุมงัคละ 
1101 นางสาวเกศกนก สุวรรณอาภรณ์ 
1102 นางสาวขนิษฐา รัตนสุภา 
1103 นางสาวจตุพร เจริญพรธรรมา 
1104 นางสาวชลธิชา แสงทองบุญเรือง 
1105 นางสาวชาลิณี ดว้งนุย้ 
1106 นางสาวทศันีย ์ สุวรรณ 
1107 นางสาวธญัชนก จิตรา 
1108 นางสาวนฐัยา แกว้โลก 
1109 นางสาวนนัทนาพร ศิริรักษ ์
1110 นางสาวบุษยมาส พรหมรอด 
1111 นางสาวผกาภรณ์ วงศง์าม 
1112 นางสาวภทัราวดี คุณสุวรรณ์ 
1113 นางสาวลลิตา กองสวสัด์ิ 
1114 นางสาวลดัดาวลัย ์ ฤทธิเดช 
1115 นางสาววราภรณ์ สุขช่วย 
1116 นางสาววลัภา พรหมบุญแกว้ 
1117 นางสาววลัภา เมฆจนัฉิม 
1118 นางสาววานิสา เกษา 
1119 นางสาววาสนา ปิดนุช 
1120 นางสาวสรันยา บาราสัน 
1121 นางสาวสาธิกา ศรีพูล 
1122 นางสาวสาวิตรี อินอุทยั 
1123 นางสาวสุชานนัท ์ กญัชะนะกาญ 
1124 นางสาวสุพรรษา สรรเพชร 
1125 นางสาวสุภาวดี หนูไส 
1126 นางสาวอรนุช นบนอบ 
1127 นางสาวอมัรา เกตุนุย้ 
1128 นางสาวไอลดา สงเมือง 
1129 นางสาวฮามีด๊ะ ดาโอะ 
1130 นายกรกช เอ่งล่อง 
1131 นายณครินทร์ เกล้ียงช่วย 
1132 นายธนภทัร แกว้จนัทร์ทอง 
1133 นายภูเบศวร์ หมดัประสิทธ์ิ 
1134 นายวศิน แกว้วิมาน 
1135 นายวชัระพงษ ์ ยานวิมุต 

 

วชิาเอกภาษามลายู 
1136 นางสาวกอซียะ๊ สามะ 



1137 นางสาวซารียา สานิง 
1138 นางสาวไซนาร์  เจ๊ะดอเลาะ 
1139 นางสาวณฐักานต ์ หลีเหม๊าะ 
1140 นางสาวนุรนี ลาเตะ 
1141 นางสาวพรพิรุณ สุดแสน 
1142 นางสาวพาซีละห์ เตะ 
1143 นางสาวมูนา แมเร๊าะ 
1144 นางสาวรอยฮนั สาและ 
1145 นางสาวรุจนา พนัธ์ุจาํปี 
1146 นางสาวรุสนาณี ปาตี 
1147 นางสาวลดาวลัย ์ สงัยาหยา 
1148 นางสาวละออง เส็นหมูด 
1149 นางสาววริษฐา นามสินธ์ุ 
1150 นางสาววิภาดา เตบสนั 
1151 นางสาวสิริรัตน ์ อ่อนแกว้ 
1152 นางสาวสุวีณา ดะวงั 
1153 นางสาวอาตีกา เจะอาแซ 
1154 นางสาวอารีน่า แหอาหลี 
1155 นายซูกีฟลี อาหะมะ 
1156 นายไพรัชต ์ คชศิริ 
1157 นายอบัดุลเราะมาน ซาเมาะ 
1158 นายอฟันาน โต๊ะหีม 

 

วชิาเอกภาษาองักฤษ 
1159 นางสาวกาญจนา พรหมสงัคหะ 
1160 นางสาวเกศินี ธรรมปริพตัรา 
1161 นางสาวจิรดา ธีระกุล 
1162 นางสาวจิรวฒัน์ วรรณโนทยั 
1163 นางสาวจิราวรรณ หิรัญญ ์
1164 นางสาวชนินทรา ปราบท่าโพธ์ิ 
1165 นางสาวชุตินนัท ์ พงศอ์าํไพ 
1166 นางสาวชุติมา จนัโท 
1167 นางสาวณฐักลุ สุดจนัทร์ 
1168 นางสาวณฐัพร พรไพรินทร์ 
1169 นางสาวณฐัสิมา คุม้มิตร 
1170 นางสาวดาราวรรณ รอดเนียม 
1171 นางสาวทิพยา แสงศรี 
1172 นางสาวธญัลกัษณ์ พฒันศิลป์ 
1173 นางสาวนพมาศ คาํพนัธ์ 
1174 นางสาวนวรัตน์ เลทะเวช 
1175 นางสาวนิภาพร เพชรคง 



1176 นางสาวนิสาลกัษณ์ ช่วยเมือง 
1177 นางสาวนูรฟาดีละ๊ ยนุูสวงัษา 
1178 นางสาวประทุมทิพย ์ สุขไสย 
1179 นางสาวปรารถนา สุจริต 
1180 นางสาวปรีชญา ชูเมือง 
1181 นางสาวปาตีเมาะ เจะมามะ 
1182 นางสาวปิยนุช จิตภกัดี 
1183 นางสาวปิยนุช แซ่ฮู๋ 
1184 นางสาวพาขวญั หมชับูรณ์ 
1185 นางสาวฟาดิลลา อาลี 
1186 นางสาวมนิตา ช่วยพยคัฆ ์
1187 นางสาวมีนา หวนัยาหวา 
1188 นางสาววรรณา อั้งก่ี 
1189 นางสาววราภรณ์ บุญชูยะ 
1190 นางสาววรารัตน ์ เก้ือแกว้ 
1191 นางสาวสกาวรัตน ์ ถกแง่น 
1192 นางสาวสลิลทิพย ์ ประสิทธ์ิเสริฐ 
1193 นางสาวสะรีนา หะยดืีอราแม 
1194 นางสาวสุกญัญา บุญจริง 
1195 นางสาวสุพตัรา ดุกสุขแกว้ 
1196 นางสาวสุรัสวดี นามแกว้ 
1197 นางสาวเสาวรัตน์ คมขาํ 
1198 นางสาวโสภิตา โตไร่ 
1199 นายกิตติชยั คชสิงห์ 
1200 นายจกัราวุธ ลอยประเสริฐ 
1201 นายจาตุรงค ์ จนัทร์ประทีป 
1202 นายฉตัรเพชร เพชรกาฬ 
1203 นายชยัรัตน ์ ศรีพธัยากร 
1204 นายณัฏฐป์ริณห์ ทวีรัตน ์
1205 นายพลวฒัน์ รักซอ้น 
1206 นายวงศกร เม่งช่วย 
1207 นายวิจกัษณ์ ณ สุวรรณ 

 

วทิยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดบั 1 
วชิาเอกชีววทิยา 

1208 นางสาวพมิประภา ชยัจกัร  
 

วชิาเอกวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
1209 นางสาวชญานิศ แสงภกัดี 

 

วทิยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดบั 2 



วชิาเอกคณิตศาสตร์ 
1210 นางสาวแจนจิรา ทองเจิม  
1211 นางสาวอาริยาภรณ์ ชุมคง  

 

วชิาเอกเคมี 
1212 นายอนุรักษ ์ แวหะย ี

 

วชิาเอกชีววทิยา 
1213 นางสาวกนกวรรณ เทียมยม  
1214 นายวิศรุต ตุกงัหนั  

 

วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1215 นางสาวนารีมาน วิระสิทธ์ิ 

 

วทิยาศาสตรบัณฑิต 
วชิาเอกคณิตศาสตร์ 

1216 นางสาวกนกวรรณ ทองแกว้  
1217 นางสาวแกว้ตา ดิลกคุณากลุ  
1218 นางสาวจิตรลดา จองนุย้ 
1219 นางสาวเจ๊ะฟาตีมะห์ เจ๊ะแว 
1220 นางสาวชลธารา หนูแกว้ 
1221 นางสาวซูไบด๊ะ ดือราแม 
1222 นางสาวญาณิศา แซ่เตียว  
1223 นางสาวธดาภรณ์ แกว้บา้นดอน 
1224 นางสาวธารารัตน ์ นิลระตะ  
1225 นางสาวนวพร กอ้งสมนั  
1226 นางสาวพจิิตรา กิจวิจิตร  
1227 นางสาวมารีแย มาหิเละ  
1228 นางสาวรัตนช์นก แกว้นุ่น  
1229 นางสาวราตรี คาํแหง 
1230 นางสาวรุ่งนภา รักษายศ  
1231 นางสาวลดัดาวลัณ์ สุขสวสัด์ิ 
1232 นางสาวลาตีพะ มะแซ  
1233 นางสาววนัวิสา แซ่เซียว 
1234 นางสาวศิรินยา ชยับุญทนั  
1235 นางสาวสมฤดี นาวาทอง  
1236 นางสาวสมฤทยั หยงสตาร์  
1237 นางสาวสาลินี ดว้งเผือก  
1238 นางสาวสาวิตรี นวลเก้ือ  
1239 นางสาวสุธารัตน ์ ส่งแสง  
1240 นางสาวสุธิดา รัตนหิรัญ  



1241 นางสาวสุนิสา บุญแกว้  
1242 นางสาวสุรียพ์ร ศรีรัตน ์ 
1243 นางสาวหน่ึงฤทยั แกว้แหร้  
1244 นางสาวอาตีกะฮ ์ เจ๊ะแว  
1245 นางสาวฮีดายะห์ บาฮี  
1246 นายชยัวฒัน ์ มุขช่วย 
1247 นายณัฐพล สงัขท์อง  
1248 นายวรนาถ มณีประวติั  
1249 นายวิทวฒัน ์ นพคุณรังสฤษด์ิ  
1250 นายสถาพร สวา่งจนัทร์  
1251 นายอารฟัต ดือราแม 

 

วชิาเอกเคมี 
1252 นางสาวจนัทนา ก่งเซ่ง  
1253 นางสาวจุฑามาศ ตั้งสุข 
1254 นางสาวจุรีพร สายชนะพนัธ์  
1255 นางสาวชลิตา ตุกวุน่ 
1256 นางสาวซอลีฮะ หมดัหลีเจริญ  
1257 นางสาวซารีนา เหร่าหมดั  
1258 นางสาวซาํซียะห์ มะลี  
1259 นางสาวณฏัฐกานต ์ ธนกุลไพสิฐ  
1260 นางสาวณฐัพร เปาะทองคาํ 
1261 นางสาวธญัลกัษณ์ รานวล  
1262 นางสาวนชัรี เซะมิง  
1263 นางสาวนาถอนงค ์ นวลแกว้  
1264 นางสาวนิอานีซา ดือราแมหะย ี 
1265 นางสาวนิอามีน๊ะ นิเดร์หะ  
1266 นางสาวบวับูชา ไพชยนต ์
1267 นางสาวบุษรา สุทธ์ิแกลว้  
1268 นางสาวปนดัดา รอดจนัทร์  
1269 นางสาวปรียาภรณ์ ภทัทิยธนี  
1270 นางสาวปัทมณัฏฐ ์ แกว้เมือง  
1271 นางสาวปาตีเมาะ ดอเลาะ  
1272 นางสาวปิยธิดา เก้ือนุ่น  
1273 นางสาวปิยะนาถ ขาํสกลุ  
1274 นางสาวพนิดา บุญเจริญ  
1275 นางสาวพรสวรรค ์ พรปัญญานุกูล  
1276 นางสาวพชัราวรรณ์ เจียวก๊ก  
1277 นางสาวฟาตีมา หะยมีะมิง  
1278 นางสาวฟิรดาวส์ แวบือซา  
1279 นางสาวเยาวลกัษณ์ ชูเศษ 



1280 นางสาววนญัญา ไชยฤทธ์ิ  
1281 นางสาววรรฤดี ชูประดิษฐ ์
1282 นางสาววลีพร ด่าสะอิ 
1283 นางสาววลีรัตน ์ พรหมแกว้  
1284 นางสาววิภาวี ศิริวรรณ  
1285 นางสาวสุชาดา สาลีหวงั 
1286 นางสาวสุนิสา เหง้สีป้อง  
1287 นางสาวสุพรรษา ยะโส  
1288 นางสาวสุภาวรรณ นุ่มพุม่ 
1289 นางสาวเสาวคนธ์ สุวรรณโณ 
1290 นางสาวอนิดา ทองพรหม  
1291 นางสาวอมัภิรา แกว้หนูนวล  
1292 นางสาวอาภาพร สิงห์สกลุ  
1293 นางสาวอิรฮาม อาลีมามะ  
1294 นางสาวอุไรวรรณ ศรีคงทอง  
1295 นายจกัรพงษ ์ ชา้งขาว  
1296 นายเฉลิมเกียรติ แกว้นุ่น  
1297 นายณรงศศ์กัด์ิ เมืองเกิด  
1298 นายธนะฤทธ์ิ รักษชู์ช่ืน  
1299 นายปัณณวฒัน์ ฤทธิเดช  
1300 นายวิสุทธ์ิ คงเหมียน  
1301 นายวีรพฒัน ์ ใจจอ้ง  
1302 นายอนุรักษ ์ ธรรมสุทธิไพศาล  
1303 นายอาหมดั ยอดิง  

 

วชิาเอกเคมีอตุสาหกรรม 
1304 นางสาวกมลทิพย ์ ศรีนาค  
1305 นางสาวจนัทร์จิรา ยิน้ล้ิง  
1306 นางสาวจาริณี อินทโน  
1307 นางสาวธมลวรรณ จูมิ  
1308 นางสาวเบญจพร จวบความสุข  
1309 นางสาวพสัตราภรณ์ เสนาคชวงค ์ 
1310 นางสาวเพญ็นภา เพง็แจ่ม  
1311 นางสาวมณฑาทิพย ์ กลบัส่ง  
1312 นางสาวยามีละห์ ปาเนาะ  
1313 นางสาวรอกีเยาะ มายิ  
1314 นางสาวรัชนีกร เชาวนา  
1315 นางสาวรุ่งกานต ์ จนัทรมาส  
1316 นางสาววาริกา พรหมเพศ  
1317 นางสาววาสนา บุญกรด  
1318 นางสาวศิริวงค ์ เบญจศรี  



1319 นางสาวสุพตัรา แซ่ล่ิม  
1320 นางสาวสุภาพร รัตนพนัธ์  
1321 นางสาวอจัฉรา รักษป์ราชญ ์ 
1322 นางสาวอญัวีณา ศกัโต  
1323 นายนพรัตน์ จรมิตร 
1324 นายภูวนาท ก่ิงหมนั  
1325 นายมะอะกิล สุระกาํแหง  
1326 นายอคัรเดช เชียวเล่ียน  
1327 นายอารีฟีน เตะ  
1328 นายเอกมล คาํแกว้ 

 

วชิาเอกชีววทิยา 
1329 นางสาวกชกร เพชรสุวรรณ 
1330 นางสาวกานตธิ์ดา บุญลอย  
1331 นางสาวกานตน์รี คงจนัทร์  
1332 นางสาวกิตติวรรณ แซ่ทัม่  
1333 นางสาวเกศแกว้ ทองขวิด  
1334 นางสาวเกศินี อุปการแกว้  
1335 นางสาวขนิษฐา ไชยเพช็ร  
1336 นางสาวจรรยา วอ่งไวรุด  
1337 นางสาวจนัทิมา การันสนัติ  
1338 นางสาวจิรวดี ขนุราม  
1339 นางสาวจิราภรณ์ ชูจนัทร์  
1340 นางสาวจิราภรณ์ อุ่มเขียว  
1341 นางสาวจุฑาทิพย ์ บวัแกว้  
1342 นางสาวจุฑามาศ สวสัด์ิรักษา  
1343 นางสาวจุฑามาศ สุขสว่าง  
1344 นางสาวจุฬาทิพย ์ นอ้ยหา  
1345 นางสาวชญานิศ มากจุย้  
1346 นางสาวซากีนา อาแว 
1347 นางสาวซารีน่า เตาวะโต  
1348 นางสาวซูใบยะ ยามี  
1349 นางสาวซูไรยา สาหลาํ  
1350 นางสาวโซเฟีย ลาเต๊ะ  
1351 นางสาวณฐัวดี รักชาติ  
1352 นางสาวณิชกลุ จนัทวงศ ์
1353 นางสาวทศันียว์รรณ เพช็รมาก 
1354 นางสาวธญัญาดา จนัทร์รักษ ์ 
1355 นางสาวธิติกรณ์ จุลฉีด  
1356 นางสาวนวพร นุ่นจาํนงค ์ 
1357 นางสาวนนัทนา ขวญัคาํ  



1358 นางสาวนิภารัตน ์ หนูอินทร์ 
1359 นางสาวนุชกานต ์ จนัพุม่ 
1360 นางสาวนุสรา ปทาน  
1361 นางสาวนุสรา มีศรี  
1362 นางสาวนูรีดา เจ๊ะโซะ 
1363 นางสาวนูรียะ สาและ  
1364 นางสาวปฐมา กกนาค  
1365 นางสาวปรัศณี รักน่ิม  
1366 นางสาวปรีดาภรณ์ นวลใย  
1367 นางสาวปานแกว้ มะสะ  
1368 นางสาวปาริชาติ คงศรีทอง  
1369 นางสาวปิยนุช เทพชุม  
1370 นางสาวผการัตน ์ เมืองแกว้  
1371 นางสาวพนิดา มีวงศ ์ 
1372 นางสาวพรพิมล ทองเหม  
1373 นางสาวพรรวดี จรจะนะ  
1374 นางสาวพรสุดา นวลศรี 
1375 นางสาวพาตีหะห์ บือราเฮง  
1376 นางสาวภทัรกร วฒันกลุ  
1377 นางสาวภิรมยย์า มุกดา  
1378 นางสาวรอฮะนา บาเหะ  
1379 นางสาวรัชมีนี ดะแล  
1380 นางสาวรุสนาณี เจะอุบง  
1381 นางสาวรุสนี มณีหิยา  
1382 นางสาวลาตีปะ มะลาซิง  
1383 นางสาววนิดา ปานนุกูล 
1384 นางสาววรรณรัตน ์ สุวรรณรักษา 
1385 นางสาววรรณิศา สมัฤทธ์ิ  
1386 นางสาววิชชุดา ชิราพร  
1387 นางสาวศิริรัตน ์ จาระวรรณ  
1388 นางสาวศิวพร ชาํนาญ 
1389 นางสาวศภุกาญจน ์ สะดี  
1390 นางสาวสโรชา มนัโตน 
1391 นางสาวสาธิยา หาดเดน็  
1392 นางสาวสาวิตรี บุญมาก  
1393 นางสาวสิริลกัษณ์ หนูมี  
1394 นางสาวสุกานดา บวัเนียม  
1395 นางสาวสุเทวี จงรักษ ์ 
1396 นางสาวสุธิสา ไล่สาม  
1397 นางสาวสุนิสา ศิริพุทธ  



1398 นางสาวสุพตัรา คงชาํนาญ  
1399 นางสาวสุรียรั์ตน ์ มีแสง  
1400 นางสาวสุไรมะ หมดัเหม  
1401 นางสาวสุไรยา กาจิ  
1402 นางสาวสุไลลา บุญประสิทธ์ิ  
1403 นางสาวสุวิมล ไหมชู  
1404 นางสาวเสาวลกัษณ์ เรืองพทุธ  
1405 นางสาวโสภิดา รามยิง่  
1406 นางสาวอามีนะ เจ๊ะอาแว  
1407 นางสาวอบุลพรรณ พนันายงั  
1408 นายชยัชนะ คงณรงค ์ 
1409 นายณัฐกานต ์ รอดคืน  

 

วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1410 นางสาวกมลนทัธ์ ป่านทอง  
1411 นางสาวเกวลิน ประศรีทอง  
1412 นางสาวจุฑารัตน ์ เพช็รกาํเหนิด  
1413 นางสาวซอลีฮ๊ะ บินล่าเต๊ะ  
1414 นางสาวซามีลา บือราเฮง  
1415 นางสาวไซนี ไพเราะ  
1416 นางสาวณฐักานต ์ อาํมาตยนิ์ติกลุ  
1417 นางสาวณฐัฐากร ทองไซร์ 
1418 นางสาวทิพากร สุมาธะโร  
1419 นางสาวเทพสุดา นะฮาหม๊ะ  
1420 นางสาวนจันนัท ์ งามผ่องใส  
1421 นางสาวนดัยะดา เส็นบูหงา  
1422 นางสาวนศัรี แกสมาน  
1423 นางสาวนิลนัดา หะยนิีเตะ  
1424 นางสาวนิสา บิลยะแม  
1425 นางสาวนูรรัยฮนั อาแซ 
1426 นางสาวเนตรนภา ยอ่งเส้ง 
1427 นางสาวบีร่อนา เหมาะแหล่  
1428 นางสาวพรพิมล บุญฤทธ์ิ  
1429 นางสาวพชัรี อนนัทบริพงษ ์ 
1430 นางสาวพติรี สาอะ  
1431 นางสาวมณีรัตน์ ทองรอง  
1432 นางสาวยนิดี แกว้กล่ิน  
1433 นางสาวรอฮานี แวดอเลาะ  
1434 นางสาววารีรัตน ์ ระวงัวงค ์ 
1435 นางสาววิลาสินี มะเอียด  
1436 นางสาวศอฟฟัส เจ๊ะแต  



1437 นางสาวสุชาดา จิตรเท่ียง  
1438 นางสาวสุชาวดี มาฆะมาโณ  
1439 นางสาวสุนิษา รองเดช  
1440 นางสาวสุนิสา ยโูซะ  
1441 นางสาวสุปราณี โสสนุย้  
1442 นางสาวสุภาภรณ์ ณรงคก์ลู  
1443 นางสาวสุไวเร๊าะ ยบีอสู  
1444 นางสาวอภิญญา เจะหมะ  
1445 นางสาวอภิญญา ทองทิพย ์ 
1446 นางสาวอาดีลา ยะโกะ  
1447 นางสาวอบุล พลฤทธ์ิ  
1448 นางสาวอษุารัตน ์ นราไพสิฐ  
1449 นางสาวฮารีทา กลบัแกว้  
1450 นายเกรียงไกร โภชนานุกูล  
1451 นายจาํรัส จนัทภาโส  
1452 นายชนก บุญส่ง  
1453 นายชยัยทุธ์ ทองหนูนุย้ 
1454 นายธนาธิป จูฮ้กหล้ี  
1455 นายปันดี ลามาก  
1456 นายพงศกร น่ิมนวล  
1457 นายพิชญภุ์ชงค ์ กรเสฏฐ ์
1458 นายรอยาลี แมะ  
1459 นายวาทิต ทรัพยค์ง  
1460 นายศิริเทพ ทองแกว้  
1461 นายสมมาตร ดอล๊ะ 
1462 นายอนสั มาหะ  
1463 นายอภิรักษ ์ ถาวรยติุธรรม  
1464 นายอุทยั กิไพโรจน์  

 

วชิาเอกฟิสิกส์ 
1465 นางสาวกรกฏ แกว้เรือง  
1466 นางสาวกฤติยา ทองรอด 
1467 นางสาวขวญัฤทยั สงัขช่์วยนา  
1468 นางสาวจรวยพร อน้เอ่ียม  
1469 นางสาวจุไลพร ช่วยสุข  
1470 นางสาวฐานนนัท ์ เพชรคงทอง  
1471 นางสาวต่วนนิดา มะสอ  
1472 นางสาวทิพยว์รรณ ช่วยทอง  
1473 นางสาวนาซีบะห์ กึนอ 
1474 นางสาวนูรมา มะเซ็ง  
1475 นางสาวนูรียะห์ วานิ 



1476 นางสาวนูไวรี หะแว  
1477 นางสาวเนตรไพลิน ยนืยนั  
1478 นางสาวปาตีเมาะ ดีสะเอะ  
1479 นางสาวสารีนา วายะโยะ 
1480 นางสาวสุนิสา แวดอเลาะ  
1481 นางสาวสุรียานี ยโูซ๊ะ 
1482 นางสาวอาซีซ๊ะ หลงกาสา  
1483 นางสาวอาซีเยา๊ะ เดน็มาน๊ิ 
1484 นางสาวอาสมะ แมหะ  
1485 นางสาวอาอีเซาะ สาและอีแต  
1486 นางสาวฮาบีบะห์ เจะนิ  
1487 นายนพฤทธ์ิ ช่างคิด  
1488 นายยทุธพร เล่ียมแกว้  
1489 นายแวอิดเรส ปูโจะ  
1490 นายอดิศกัด์ิ ปราบแทน  
1491 นายอนุวฒัน์ อินทร์นาค  
1492 นายอาทิตย ์ สุขไสว  

 

วชิาเอกฟิสิกส์ประยุกต์-พลงังาน 
1493 นางสาวชญัญานุช แยม้ไสว  
1494 นางสาวต่วนมาเรียม ต่วนมูเต๊ะ  
1495 นางสาวนสัฟรีดา กอและ  
1496 นางสาวรอคายะห์ ฮายอ  
1497 นางสาวเรวดี ดินซุด  
1498 นายมนตรี รันทดสร้าง  
1499 นายมะรอซี เจะมะ  
1500 นายสุนทร ชอบงาม  

 

วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
1501 นางสาวกรรณิการ์ ห่อหุม้  
1502 นางสาวกานดา ลูกสะเดา  
1503 นางสาวก่ิงกาญจน ์ ยลธรรธรรม  
1504 นางสาวขนิษฐา ชลหตัถ ์ 
1505 นางสาวคุณัญญา ยสีมาน  
1506 นางสาวฉนัทสิ์นี แซ่เตียว  
1507 นางสาวซาฟีนา สาแม 
1508 นางสาวซูไรดา เจ๊ะมามะ  
1509 นางสาวธญัลกัษณ์ ณ รังษี  
1510 นางสาวมลราณี นาคสม  
1511 นางสาวรจนา ชุมทอง  
1512 นางสาวรุยา สาและ  



1513 นางสาวโรสนาณี แวสะแมะ  
1514 นางสาววรารัตน ์ วารีรัตน ์
1515 นางสาววริศรา พทุธสวสัด์ิ  
1516 นางสาวสาลินี จิตรหลงั  
1517 นางสาวสุจิตรา ทองท่า  
1518 นางสาวสุทธิลกัษณ์ พานแสง  
1519 นางสาวอสัมา เบญ็อาหลี  
1520 นางสาวอาหลีเราะ เอียดวารี  
1521 นางสาวอทุยัทิพย ์ โสมคลา้ย  
1522 นายดนยักฤต กิจนิที 
1523 นายภาสกร เสมรอด  
1524 นายสันติชยั เทพบุรี  
1525 นายอนุชาติ อินทร์ชนะ  
1526 นายอมฤต วฒันาเลิศรักษ ์
1527 นายอิทธิพล ปราบทมูล  

 

วชิาเอกวทิยาศาสตร์การเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 
1528 นางสาวกลุธิดา โพธ์ิทอง  
1529 นางสาวดุสดี จนัทภาโส  
1530 นางสาวตสันิม จางวาง  
1531 นางสาวธนาภา อินทะแกว้ 
1532 นางสาวปัทมาภรณ์ ชยัภูมิรุ่งโรจน ์ 
1533 นางสาวเพญ็ศรี บุญรักษ ์ 
1534 นางสาวภูลิตา หลงหา 
1535 นางสาวสุนิสา ชูหมวด  
1536 นายอาณติั หวา่หลาํ  

 

วชิาเอกวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
1537 นางสาวกลุธิดา จิตรา  
1538 นางสาวเกตนภาพร กองเมือง  
1539 นางสาวคริษฐิกาญ ์ เจาะเส็น  
1540 นางสาวจรรยา จุลภกัด์ิ  
1541 นางสาวจนัจิรา สายแกว้  
1542 นางสาวจิตสุดา คาํมา  
1543 นางสาวจินดาพร ไกรแกว้  
1544 นางสาวจิรนนัท ์ แซ่หลี  
1545 นางสาวจุฑาทิพย ์ ทองงาม  
1546 นางสาวจุฑารัตน ์ แกว้มณี  
1547 นางสาวจุฑาวรรณ ช่วยเน่ือง  
1548 นางสาวจุรีวรรณ พดุขาว  
1549 นางสาวชนาภา ศิริกิจ  



1550 นางสาวซอฮาบีย ์ สาและ  
1551 นางสาวฐิสชญา พมุเพรา 
1552 นางสาวทิพนาถ กล่อมรัตน ์
1553 นางสาวธนาพร ทองสุวรรณ 
1554 นางสาวนิรัญญา รุ่งเรือง  
1555 นางสาวบุษรา เพงิรัตน ์ 
1556 นางสาวเบญจมาภรณ์ หนูคง  
1557 นางสาวปัญชนก วารี  
1558 นางสาวปิยธิดา ทองสุข  
1559 นางสาวพรทิพย ์ แกว้นุย้  
1560 นางสาวพมิผกา บุญรอด 
1561 นางสาวเมธานนัท ์ เพชรนาค  
1562 นางสาวเมนิกา ดาํเดช 
1563 นางสาวเมษารัตน ์ ฤทธิพฒัน ์ 
1564 นางสาวรวี จนัทรัตน ์ 
1565 นางสาวรุสลีนา เบญ็อบัดุลลอฮ  
1566 นางสาววราภรณ์ สงัขท์อง  
1567 นางสาววนัทนา เพชรดาํ  
1568 นางสาวศภุาศรี ทองคาํอยู ่ 
1569 นางสาวสาลามียะ๊ สาํมะเน๊ียะ  
1570 นางสาวสุณิษา พรหมสุข  
1571 นางสาวสุธิดา โส๊ะหดั  
1572 นางสาวสุนิษา จงดู  
1573 นางสาวสุพตัรา ดวงจิตร์  
1574 นางสาวสุภาพร ศรีราช  
1575 นางสาวสุวิมล สุดเลิศ  
1576 นางสาวหทยัชนก แซ่เอ๊ียบ  
1577 นางสาวอรจิรา เอ่งฉว้น  
1578 นางสาวอรุณรัตน ์ แกว้โลก 
1579 นางสาวอลิสา จนัทร์เอียด  
1580 นางสาวอลิสา นิลพนั 
1581 นางสาวอกัษราภคั มิตรเปรียญ  
1582 นางสาวอาริตา แซ่ตนั  
1583 นางสาวอารียา สีสะอาด  
1584 นางสาวอาอีซ๊ะ ดุสงดั  
1585 นายนฤเบศร์ ซงัปาน  
1586 นายปัญจพล แสงเงิน  
1587 นายพีระวฒัน์ คงเกล้ียง 
1588 นายวรรธนศกัด์ิ สุขสง  
1589 นายสว่างพงษ ์ วรรณมณี  



1590 นายอธิวฒัน์ หลีหาด  
 

วชิาเอกสถติิ 
1591 นางสาวจารุณี แสงเขียว  
1592 นางสาวดุษณี ณะละเอียด 
1593 นางสาวทราตรี ศรีรักษา  
1594 นางสาวพนิดา เจ๊ะเร๊ะ  
1595 นางสาวมารณี มะเยง็ 
1596 นางสาวรัตนช์ฎา พรหมวิจิตร  
1597 นางสาวเรวดี โต๊ะหลงั  
1598 นางสาวลดัดาวลัย ์ ณ นคร  
1599 นางสาววธญัญา คล่องแคล่ว  
1600 นางสาววีณา สุขสุวรรณ 
1601 นางสาวโสภิดา สีเหมือนทอง  

 

วทิยาศาสตรบัณฑิต 
วชิาเอกเทคโนโลยกีารเกษตร 

1602 นางสาวกรรณิกา เฉลียวกลาง  
1603 นางสาวกวินทิพย ์ คงมี  
1604 นางสาวกาญจนา อินแกว้  
1605 นางสาวจุรีรัตน ์ โพธ์ิเอ่ียม  
1606 นางสาวชไมพร พรหมชาติ  
1607 นางสาวฐิติมา สุขสะปาน 
1608 นางสาวดวงใจ ชะนะพาล  
1609 นางสาวทชัมน พกแดง  
1610 นางสาวทิพวลัย ์ พนม 
1611 นางสาวปทุมทิพย ์ แกว้นุย้  
1612 นางสาวภชัธีญา ชูทิพย ์ 
1613 นางสาวภาวิณี นาพนงั  
1614 นางสาวมลฤดี วรรณรัตน ์
1615 นางสาวมารีนา แวหะย ี 
1616 นางสาวยพุาภรณ์ พรหมจรรย ์
1617 นางสาวรอปีอะ มะมิง  
1618 นางสาววิภาดา แสนเก่ง  
1619 นางสาววิภาวสั กิจวิจิตร  
1620 นางสาวศิริวลัย ์ จนัทร์พติั  
1621 นางสาวอรวดี ไชยพราหมณ์  
1622 นายณัฐพงษ ์ จิตรัตน ์ 
1623 นายนคร ชูช่วย  
1624 นายพิษนุ หนูอุไร  
1625 นายสรธญั อินทร์ดว้ง  



1626 นายสราวฒิุ จิตรเวช  
1627 นายสิทธิเดช ปุริมะ  
1628 นายอนุชาติ ดว้งเอียด  
1629 นายอรรณพ อ้ึงรังษี  
1630 นายอสัลนั หลาํชู  
1631 นายเอกสิทธ์ิ ทองใหญ่  

 

วชิาเอกวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 
1632 นางสาวกนกวรรณ สุขอนนัต ์ 
1633 นางสาวกยัลานีย ์ ศิริวลัลภ  
1634 นางสาวกิติมา สายวารี  
1635 นางสาวจารุวรรณ ดีเบา  
1636 นางสาวฉนัทิตา ท้ิงบริรักษ ์ 
1637 นางสาวชลธิชา มากแสง  
1638 นางสาวธมลวรรณ แกว้นิรมิตร 
1639 นางสาวนริสา แป้นโคต  
1640 นางสาวนลินพร ณ นคร  
1641 นางสาวนิรูฮูดา แวยโูซะ  
1642 นางสาวปาริชาต สุขยิง่  
1643 นางสาวปิยาภรณ์ สุบรรรัตน ์ 
1644 นางสาวพรทิวา เพช็รัตน ์ 
1645 นางสาวมณิตษา สุขคง  
1646 นางสาวมนสัชนก สุขกระบิล  
1647 นางสาวมสัลีนา เหมหลาํ  
1648 นางสาวยพุารัตน ์ มณีปรีชา  
1649 นางสาวยวูารียะห์ หล่าหมนั  
1650 นางสาวเยาวภา ไพโรจน ์ 
1651 นางสาวรัชดาภรณ์ สายแกว้  
1652 นางสาวรูซมาวานี ดาโอะ  
1653 นางสาววราภรณ์ พราหมเพช็ร  
1654 นางสาวศสิยา รักเปีย 
1655 นางสาวสรรชลี ฮะอุรา 
1656 นางสาวสุทธิดา วิจะสิกะ  
1657 นางสาวสุนิสา บวัขาว  
1658 นางสาวสุพตัรา ประจนัทร์  
1659 นางสาวสุวรรณา เจะพร 
1660 นางสาวสูไฮดา แมเราะ  
1661 นางสาวอมรรัตน ์ เรืองฤทธ์ิ  
1662 นางสาวอรทิมา รัตนพนัธ์  
1663 นางสาวอาทิตยา ยนตน์าวา  
1664 นางสาวอารีนา นิเงาะ  



1665 นางสาวฮูดา ดอนิ  
1666 นายธนภทัร พลูสุข  
1667 นายนสัรัน กาเจ  
1668 นายสกนวจัน์ เก้ือเพชร์แกว้  
1669 นายอรรถพงษ ์ มีล่าม  
1670 นายฮาฟีกีน อาแวกอแด  

 

วทิยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดบั 1 
วชิาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 

1671 นางสาวกรรณิการ์ เพช็รฤทธ์ิ  
1672 นางสาวหน่ึงฤทยั เก้ือเอียด  

 

วทิยาศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดบั 2 
วชิาเอกวทิยาศาสตร์การกฬีา 

1673 นายสุบิน เอียดแกว้ 
 

วชิาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 
1674 นางสาวขนิษฐา มานะเนียน  
1675 นางสาวชลพรรษ ดาํจนัทร์  
1676 นางสาวปัทมา ล่ิมถ่ิน  
1677 นางสาวผกามาศ ชูรักษ ์ 
1678 นางสาวพชัรี หอมเกตุ  
1679 นางสาวมลิสา ฉิมอินทร์  
1680 นางสาวมาลินี บุญรอด  
1681 นางสาวเรวดี พิศดูกิจ 
1682 นางสาวสรารัตน ์ หนูพรหม  
1683 นางสาวสุมาลี แกว้ฤทธ์ิ  

 

วชิาเอกสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
1684 นางสาวละอองดาว ยกเถ 

 

วทิยาศาสตรบัณฑิต 
วชิาเอกวทิยาศาสตร์การกฬีา 

1685 นางสาวจิราวรรณ ดว้งกลู 
1686 นางสาวชลธิญา เกิดแกว้  
1687 นางสาวทิพวรรณ ไทยอาํมาตย ์ 
1688 นางสาวธิดาวรรณ คาํเอียด  
1689 นางสาวนํ้าตาล ม่ิงแมน้  
1690 นางสาวพรชนก นกัใกล ้
1691 นางสาวรัตติกาล ทองจนัทร์  
1692 นางสาววิริยา หมินเตะ  
1693 นางสาวศิริพร รัตนวารี  



1694 นางสาวอจัรา พลเพช็ร 
1695 นางสาวอานิส หลีหมดั  
1696 นางสาวอบุลทิพย ์ คาํไธสง 
1697 นายกนัตภณ ไชยชาญ  
1698 นายเจษฎา หม่ืนสนิท  
1699 นายธชัชยั ศรีดาํ  
1700 นายธีรศกัด์ิ ขวญัชุม  
1701 นายนฐัพล ยงยศยิง่  
1702 นายนิธิ ภูโสภา  
1703 นายพลากร แกว้สุทธ์ิ 
1704 นายมูนีร ยโูซ๊ะ  
1705 นายเมธี รามณรงค ์
1706 นายวรวฒิุ จนัทาเลิศกลุ  
1707 นายสาเหะอชัมี สาเหะอุเซ็ง  
1708 นายสุทธิพงศ ์ สุภาเพช็ร์  
1709 นายเสวต นาคจินดา  
1710 นายอธิพนัธ์ บุญกสินธ์ุ  
1711 นายอรรถพล สงัขแ์กว้  
1712 นายอมัรี มะดาสะแต  
1713 นายอามีน อูเซง  
1714 นายฮากีม โต๊ะเต ้ 

 

วชิาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 
1715 นางสาวกนกอร รูปพร้อม  
1716 นางสาวกมลทิพย ์ ไทรบุรี  
1717 นางสาวกมลวรรณ กลแกม  
1718 นางสาวกรัตีณี เยง็  
1719 นางสาวกสุุมา สนัติเพชร 
1720 นางสาวเกวลี ชยัสุวรรณ  
1721 นางสาวขวญัศิริ จนัทรทิณ 
1722 นางสาวจริยา ทองเส็บ  
1723 นางสาวจีรนนัท ์ เวชกิจ  
1724 นางสาวจุฑามาศ ทบัชุม  
1725 นางสาวจุฑามาศ เพชรสุด  
1726 นางสาวจุฑามาส คงสง  
1727 นางสาวฉตัรปวีณ์ พิเดช  
1728 นางสาวชุติมน ปราบเภท  
1729 นางสาวไซนะห์ เจ๊ะสะนิ  
1730 นางสาวฐชากาลต ์ คชสิงห์  
1731 นางสาวฑณัติยา วิสุทธยะรัตน ์ 
1732 นางสาวณิชาภทัร ชูดาํ  



1733 นางสาวดาริกา แสงอุทศัน ์ 
1734 นางสาวดารุณี สาธร  
1735 นางสาวดาว หลงัเมือง  
1736 นางสาวดุจเดือน ชยัทอง  
1737 นางสาวทรายทิพย ์ เพง็สุขศรี 
1738 นางสาวทศันีย ์ เจริญสุข 
1739 นางสาวธนิษฐา นาคดาํ  
1740 นางสาวธาราทิพย ์ สุขศรีแดง  
1741 นางสาวนิจวรรณ ช่วยเอ้ือ  
1742 นางสาวนิตยา ปานพลู  
1743 นางสาวนิลาวลัย ์ เพชรเรือง  
1744 นางสาวนูซนัดา้ รักหมาน  
1745 นางสาวเนตรนภา การุณกิจ  
1746 นางสาวบุษราคมั แสงผึ้ง  
1747 นางสาวปัทมวรรณ แจว้ศิริ  
1748 นางสาวปาริชาติ บุญพว่น  
1749 นางสาวปิยะรัตน ์ เรืองมณี  
1750 นางสาวผกายแกว้ ดาํสม 
1751 นางสาวพนิดา เก้ือหน่วย  
1752 นางสาวพรพิมล บวัอ่อน 
1753 นางสาวพรรษมน สมจิตร์  
1754 นางสาวเพญ็พร มูกะสิก  
1755 นางสาวภาวิณี ภู่ประดิษฐศิลป์  
1756 นางสาวมลัลิกา ศรีนิล 
1757 นางสาวยาวารีย ์ แวเดง็  
1758 นางสาวเยาวลกัษณ์ ทุมสิงห์  
1759 นางสาวรฑิตา โจง้ทอง  
1760 นางสาวโรซีลา มะระเปะ 
1761 นางสาวละอองทิพย ์ ขาวเนียม  
1762 นางสาวลดัดาวลัย ์ ดิษขนาน  
1763 นางสาววรรณนิศา ละวู ่
1764 นางสาววรรณภา นาคสุวรรณ์ 
1765 นางสาววชัรียา กรมเมือง  
1766 นางสาววิลดา ดือราซอลีมา  
1767 นางสาวศรันยา สระวารี  
1768 นางสาวศรีสุดา แกว้โลก 
1769 นางสาวศศิมา คงดว้ง  
1770 นางสาวศิริพร อยูป่รีชา  
1771 นางสาวศกุร์สกาว จีนประสม  
1772 นางสาวศภุกาญจน ์ ประพนัธ์  



1773 นางสาวสรารัตน ์ คงพรหม  
1774 นางสาวสาดินา เบน็สาหม๊ะ  
1775 นางสาวสิรภทัร โชคอาํนวยสิทธ์ิ  
1776 นางสาวสิริกนัยา ทองรักษ ์ 
1777 นางสาวสุดาวรรณ เดชะราช  
1778 นางสาวสุทธิดา ศุภผชุต ์ 
1779 นางสาวสุทธิมาส รัตนหิรัญ  
1780 นางสาวสุพรรณี ไชยโรจน ์ 
1781 นางสาวเสาวกานต ์ ชนะสงคราม  
1782 นางสาวอภสัรา ชูดว้ง  
1783 นางสาวอรนุช เปาะแต 
1784 นางสาวอรุณี ผกูประยรู  
1785 นางสาวอลิสา เรืองพนู  
1786 นางสาวออ้ยทิพย ์ เหลือจนัทร์ 
1787 นางสาวอาทิตยา หลีเหลม็  
1788 นางสาวอารญา หมดัอะดั้ม  
1789 นางสาวอารดา จิตรแกว้  
1790 นางสาวอารีรัตน์ ประถมบุตร  
1791 นางสาวอิฮซาน ดือลามะ  
1792 นางสาวอุไรรัตน ์ พนูประสาร  
1793 นางสาวเอมีรา อาแซ  
1794 นางสาวฮมัดียะห์ ปะแดปูซู  
1795 นายจตุรงค ์ ชนะกาญจน ์ 
1796 นายจกัรินทร์ ปริมานนท ์ 
1797 นายชยนนัท ์ ศรีปรางค ์ 
1798 นายชยัวฒัน ์ อกัษรวงศ ์ 
1799 นายนเรศ เวชสุวรรณ  
1800 นายประยกุต ์ บุญญา  
1801 นายวรวรรษ ทองคาํ 
1802 นายวรากร คาํศิริ  
1803 นายอนิรุตน์ ควนใต ้ 
1804 นายอนุวฒัน์ ศรีดามา  
1805 นายอบัดุลรอกิ ยโูซะ  
1806 นายฮาํดาน โตะพง  

 

วชิาเอกสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
1807 นางสาวกนกกาญจน์ ปานพงศ ์ 
1808 นางสาวกรกนก พิกรมสุข 
1809 นางสาวกาญจนา เบ้ียขาว  
1810 นางสาวกลุวดี แก่นยิง่  
1811 นางสาวจตุพร สุขแกว้  



1812 นางสาวจตุรพร พลบัอ่อน  
1813 นางสาวจนัจิรา ลิงาลาห์  
1814 นางสาวจิตติมา เดชฉิม 
1815 นางสาวจิราวรรณ ทองคม  
1816 นางสาวจุฑาภรณ์ เมืองอุดม 
1817 นางสาวจุฑารัตน ์ ศรนะรายณ์ 
1818 นางสาวชลิตา สงัขไ์ทย  
1819 นางสาวชุติมา สิงห์ 
1820 นางสาวชุลีกร เก่งเท่ียว  
1821 นางสาวฐาปนี บุตรครุธ 
1822 นางสาวฐิติมา มณีรัตน ์ 
1823 นางสาวณฐัญา ศรีไสยเพชร 
1824 นางสาวณฐัธิดา ทองมี  
1825 นางสาวดาริน อารีรักษ ์ 
1826 นางสาวเนติมา รุทรพนัธ์  
1827 นางสาวปนดัดา ทองชู 
1828 นางสาวปาริชาติ พทุฒนวน  
1829 นางสาวปิยะฉตัร กลา้คง  
1830 นางสาวปิยะฉตัร เพช็รคง  
1831 นางสาวพรรณาวดี เพชรจาํเนียร 
1832 นางสาวพลอยไพลิน เทพจิตต ์ 
1833 นางสาวพชัราภรณ์ สุดจิต  
1834 นางสาวภทัรียา สมใจ  
1835 นางสาวภสัสร มีชนะ  
1836 นางสาวมณีรัตน์ พะลาพล 
1837 นางสาวมทันา สนธิวงศ ์ 
1838 นางสาวรัตนติ์กาล ทรงศกัด์ิ 
1839 นางสาวรัตนา นามแกว้  
1840 นางสาวรุ่งนภา เมืองแกว้  
1841 นางสาวลดัดาวลัย ์ ผยุลิมูล 
1842 นางสาววนิดา จนัทร์แกว้  
1843 นางสาววรรณิภา หอ้งโสภา  
1844 นางสาววรารัตน ์ ณภากูล  
1845 นางสาววิภา หมวกทอง 
1846 นางสาวสุกญัญาภรณ์ นิยมวงษ ์
1847 นางสาวสุธิดา ฟองละแอ  
1848 นางสาวสุพรรณี ชยัวิชิต  
1849 นางสาวสุภาวรรณ ทองเจิม  
1850 นางสาวอริสรา ประทีป ณ ถลาง  
1851 นางสาวอมุาภรณ์ เชิงเขา  



1852 นายโซฟะห์ มีซอ  
1853 นายณัฐวุฒิ ทองแป้น  
1854 นายพงศกร กรัณยโพธิกร 
1855 นายมนตรี ทองขาวเผอืก  
1856 นายสรธร อินทร์ดว้ง  
1857 นายอุกฤษฏ ์ สงัขแ์กว้  

 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบั 1 
วชิาเอกทศันศิลป์ 

1858 นางสาวเกศกนก คงสองเมือง 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดบั 2 
วชิาเอกดุริยางคศาสตร์สากล 

1859 นางสาวสุนทรี อกัษรสว่าง 
1860 นายธีรศานต ์ ไชยยาว 

 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
วชิาเอกทศันศิลป์ 

1861 นางสาวแกว้ตา ขวญัเก้ือ 
1862 นางสาวจิตติมา โกยผล 
1863 นางสาวจิรารัตน ์ คชรัตน ์
1864 นางสาวเจษรินทร์ มาลยัทอง 
1865 นางสาวชญาภา พทุธวิโร 
1866 นางสาวทิพยว์ิมล ใจจิตร 
1867 นางสาวธนภรณ์ ผอ่งศรี 
1868 นางสาวธญัญพทัธ์ เลก็ประเสริฐ 
1869 นางสาวธิติกานต ์ ดว้งเกตุ 
1870 นางสาวนริพฒัน์ ทองใส 
1871 นางสาวนนัทิพร นวลละออง 
1872 นางสาวนิษา หนูคง 
1873 นางสาวปรางแกว้ จูดมาก 
1874 นางสาวพรทิพย ์ ไชยถาวร 
1875 นางสาวภทัรา เพทาย 
1876 นางสาววนัมาดีน่า มานิง 
1877 นางสาววิภาดา จิตแจ่ม 
1878 นางสาวศรัญญา เดชอรัญ 
1879 นางสาวศศิกานต ์ ถาวรชยั 
1880 นางสาวศิริพรรณ จนัทุรศ 
1881 นางสาวศิริวรรณ จนัทุรศ 
1882 นางสาวศภุานนั คนหมนั 
1883 นางสาวสุดารัตน ์ อนุมาต 



1884 นายดุลยพล ท่าจีน 
1885 นายธิติ จุลมูล 
1886 นายธีระพจน์ เทพบวัแกว้ 
1887 นายบรรยา บิลอะหลี 
1888 นายพิชญพงศ ์ ยกทิว 
1889 นายไพศาล แซ่พัว่ 
1890 นายภทัรกร แกว้งาม 
1891 นายศราวธุ เกิดขมุทอง 
1892 นายศุภชยั เพชรศรี 
1893 นายสถาพร สีดี 
1894 นายสหรัถ มุ่งหามณี 
1895 นายสัณหณฐั บุญมูสิก 
1896 นายสุเรนทร์ เหมือนพรรณราย 
1897 นายอนุสรณ์ พลูสวสัด์ิ 
1898 นายอภิชยั ปรีชา 
1899 นายฮารูดีน บือราเฮง 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
วชิาเอกดุริยางคศาสตร์สากล 

1900 นางสาวกิตติยา เพง็พรหม 
1901 นางสาวปภาวี บุญสร้าง 
1902 นางสาวปุณญาวรรณ แคนยกุต ์
1903 นางสาวมาราตี แซ่คู 
1904 นางสาวเมธิษา สุภาเพิ่ม 
1905 นางสาววาสนา เธียรพิทยามาศ 
1906 นางสาววิมพว์ิภา เค่ียมการ 
1907 นางสาวสุภสัสร บุญศรี 
1908 นายกรกนก บุญสม 
1909 นายกฤษดา สุนทร 
1910 นายกิตติชยั ไชยกิจ 
1911 นายกิตติศกัด์ิ ไข่เขียว 
1912 นายเกรียงศกัด์ิ สุวรรณเวลา 
1913 นายเคหาสน์ มนธรรมสกุล 
1914 นายจตุรงค ์ ผอ่งใส 
1915 นายจกัรพรรณ์ พิทกัษป์ฐมพงศ ์
1916 นายณัฏฐกฤษ อาจสมโภช 
1917 นายไตรภูมิ หนุ่มนอ้ย 
1918 นายถนดักิจ ทองจินดา 
1919 นายทิวานนท ์ ทองสลบั 
1920 นายธนบรรณ ทองชู 
1921 นายธนาธิป ศรีประสม 



1922 นายธรรมศกัด์ิ ยะลา 
1923 นายธวชัชยั สุกใส 
1924 นายธีรพงศ ์ เทพซา้ย 
1925 นายพงศป์นต เมืองทงั 
1926 นายพฤฒิพงศ ์ เพชรรัตน ์
1927 นายพิพฒัน์ ยอดคง 
1928 นายมงคล อ๊อดกนั 
1929 นายมนศกัด์ิ คงพลงั 
1930 นายยิง่ลกัษณ์ แซ่ชี 
1931 นายวรุตม ์ พรหมมาศ 
1932 นายวีรวฒิุ หนูนาค 
1933 นายสมพงษ ์ พลูเถียะ 
1934 นายสิทธินนท ์ นาคะมาศ 
1935 นายสิทธิศกัด์ิ เสนจนัทร์ฒิไชย 
1936 นายสุรีวฒัน์ กิจราช 
1937 นายอนุสรณ์ วงศช์าลี 
1938 นายอรุณ สมบติัทอง 
1939 นายอุทยั อาํพะวนั 

 

วชิาเอกศิลปะการแสดง 
1940 นางสาวจิตติมา วรรณชิต 
1941 นางสาวจุฑาภรณ์ มีสุขศรี 
1942 นางสาวณฐัติยา คาํนวน 
1943 นางสาวณุสรา มาระแสง 
1944 นางสาวปรียาภรณ์ สีดาํ 
1945 นางสาวพรรษมน ถมทอง 
1946 นางสาวแพรวพรรณ สุขเรือง 
1947 นางสาวภทัร์ติยา คงสีทอง 
1948 นางสาววรรณพร นิยมลาภ 
1949 นางสาววชัราภรณ์ พยนรัตน ์
1950 นางสาววนัสิกา คาํชา้ง 
1951 นางสาววิชญาดา เอียดบุญ 
1952 นางสาวสโรชา แสงทอง 
1953 นางสาวสาวิตรี จนัทรัตนา 
1954 นางสาวอรนภา พลเวร 
1955 นางสาวอรวรรณ สวสัด์ิรักษา 
1956 นายกฤชนนัต ์ เอียงเซง 
1957 นายธนา ชูช่วย 
1958 นายปฐมพงษ ์ รองเดช 
1959 นายวีรภทัร หลกัขนั 
1960 นายแสงชยั เดชะ 



1961 นายอภิชจั พฒัโน 
 

บริหารธุรกจิบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดับ 1  
วชิาเอกการตลาด 

1962 นางสาวณฐัริกานต ์ ทองดว้ง 
 

วชิาเอกการบัญชี 
1963 นางสาวเกตสุดา จนัมุณี 
1964 นางสาวปิยะวรรณ คงช่วย 

 

วชิาเอกการประกอบการและการจัดการ 
1965 นางสาวปาริฉตัร นิลโมจน ์

 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดบั 1 
วชิาเอกเศรษฐศาสตร์ 

1966 นางสาวสนธยา แซ่ล่ิม 
 

บริหารธุรกจิบัณฑติ เกยีรตินิยมอนัดบั 2 
วชิาเอกการตลาด 

1967 นางสาวณฐัธิชา เมฆบุตร 
 

วชิาเอกการบัญชี 
1968 นางสาวกรรณิกา ใจบุญ 
1969 นางสาวซูไรดา เจ๊ะและ 
1970 นางสาวธญัสุดา ขาวกระจ่าง 
1971 นางสาวสุนนัญา มีประเสริฐ 
1972 นางสาวสุวพชัร มุสิกะศิริ 

 

วชิาเอกการประกอบการและการจัดการ 
1973 นางสาวกรกมล วิชิตพงษ ์
1974 นางสาวปรารถนา นิลโมจน ์

  

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดบั 2 
วชิาเอกเศรษฐศาสตร์ 

1975 นางสาวขวญัทิชา ดูดวง 
1976 นางสาวนฤมล จงัโหลนราช 

 

บริหารธุรกจิบัณฑติ 
วชิาเอกการจดัการการค้าปลกี 

1977 นางสาวกรกช แกว้มณี 
1978 นางสาวกฤติกา พะวงศ ์
1979 นางสาวคุณิตา จนัทรัตน ์
1980 นางสาวจารุภา เส็มหมาน 



1981 นางสาวจิรภา เสง้สุน้ 
1982 นางสาวชญานิศวร์ เบญจวิศิษฏ ์
1983 นางสาวชนากานต ์ ศรีรักษา 
1984 นางสาวซลัมา สาเหลม็ 
1985 นางสาวฐาณวีร์ ฐานิวฒันานนท ์
1986 นางสาวฐานณัฎฐ ์ รอดเนียม 
1987 นางสาวดาริกา โกบทอง 
1988 นางสาวธิดารัตน ์ แซ่เตียว 
1989 นางสาวนภาพร ไชยขวญั 
1990 นางสาวนฤมล สายทุธ 
1991 นางสาวนฤรัตน ์ สงัขแ์กว้ 
1992 นางสาวนวลอนงค ์ ผอ่งแผว้ 
1993 นางสาวนารีรัตน ์ นนทะสร 
1994 นางสาวนิรมล เขียนวารี 
1995 นางสาวบุษยมาส ยอดราช 
1996 นางสาวปิยเนตร ฉายาวิก 
1997 นางสาวปิยาภรณ์ ช่วยภกัดี 
1998 นางสาวพรพรรณ ไชยหวาน 
1999 นางสาวพรสวรรค ์ สุวรรณรัตน ์
2000 นางสาวพชิชาพร รัตนปัญญา 
2001 นางสาวพชิาตา ซ่อนกล่ิน 
2002 นางสาวภคัจิรา เผอืกเนียร 
2003 นางสาวภทัทิยา มณีรัตน ์
2004 นางสาวภาวิณี พงศป์ระยรู 
2005 นางสาวมนรัตน์ วิชยัยทุธ 
2006 นางสาวมุกดรินทร์ คงจนัทร์ 
2007 นางสาวมูเตียร่า เจะวานิ 
2008 นางสาวเมวิกา ยะถาวร 
2009 นางสาวรมิดา ชูเมือง 
2010 นางสาวลลิตา สุขสวสัด์ิ 
2011 นางสาววทนัยา โชติมณี 
2012 นางสาววนิดา พรหมชาติ 
2013 นางสาววรรวิษา จนัทร์เพง็ 
2014 นางสาววิลาวลัย ์ ทองสองสี 
2015 นางสาวศิริวรรณ วิบูลยกิ์จ 
2016 นางสาวสตาร์ ยาหยาหมนั 
2017 นางสาวสายสร้อย กูลประสิทธ์ิ 
2018 นางสาวสายสุรีย ์ รัตนมณี 
2019 นางสาวสุกญัญา อินทร์ดาํ 
2020 นางสาวสุดารัตน ์ ฏอเฮร์ 



2021 นางสาวสุธาวลัย ์ พรหมภทัร์ 
2022 นางสาวสุภตัรา พทุธโกษา 
2023 นางสาวสุภาภรณ์ ข่ายม่าน 
2024 นางสาวเหมือนฝัน พสัมุณี 
2025 นางสาวอนงคน์ารถ หนูสงวน 
2026 นางสาวอมรรัตน ์ จนัทร์คง 
2027 นางสาวอจัฉรา แสงแกว้ 
2028 นางสาวอนัทิศา หมดัละเจริญ 
2029 นางสาวอารียะ๊ บิลแสะ 
2030 นางสาวอาอีเส๊าะ สาแม 
2031 นางสาวอุรัย  ใบแหล๊ะ 
2032 นางสาวอษุณีย ์ รัตนะ 
2033 นางสาวฮสัมีนี แวสแลแม 
2034 นายกิตติศกัด์ิ บุญรังษี 
2035 นายจิตรกร กวินกาจกุล 
2036 นายชยัธวชั แซ่ล้ิม 
2037 นายณัฐวุฒิ โสโน 
2038 นายนพพล วจนะวงศส์าทร 
2039 นายพงษพ์นัธ์ คาํแกว้ 
2040 นายวิชิตชยั โชติช่วง 
2041 นายวฒิุชยั รามวงศ ์
2042 นายแวไพซอล สะดี 
2043 นายศิระ สามคัคีธรรม 
2044 นายสามารถ มัง่มี 
2045 นายอนิรุต เอียดตรง 
2046 นายอาซาล หมดัเจริญ 
2047 นายอิบรอเฮม มุนิมะ 

 

วชิาเอกการตลาด 
2048 นางสาวกนกอร อโศกะวฒันะ 
2049 นางสาวกมลทิพย ์ สุขฤกษ ์
2050 นางสาวกมลวรรณ ชูชาติ 
2051 นางสาวกณัฐรัตน ์ เซ่งแกว้ 
2052 นางสาวกณัฐิตา พงศาปาน 
2053 นางสาวขวญัชนก ชูวิลยั 
2054 นางสาวจนัจิรา แซ่อ๋าง 
2055 นางสาวจสัมิน บุหงา 
2056 นางสาวจิตติมา บุตรดาํรง 
2057 นางสาวจุฑามาศ โกญจนพนัธ์ 
2058 นางสาวเจนจิรา เทพวนั 
2059 นางสาวฉลีวรรณ ปาละสันต์ิ 



2060 นางสาวชนิกา หะยสีนัต์ิ 
2061 นางสาวชลิยา ไทรทองคาํ 
2062 นางสาวฐิติมาภรณ์ โสเจยยะ 
2063 นางสาวณฐัวดี เบญ็ล่าเต๊ะ 
2064 นางสาวณิชมน ประทีป ณ ถลาง 
2065 นางสาวดลฤดี ขนุแกว้ 
2066 นางสาวดวงกมล ชูกล่ิน 
2067 นางสาวทิพวรรณ ภตัศรี 
2068 นางสาวทิพวรรณ ยอ้ยดว้ง 
2069 นางสาวธณฏัฐา หนูศรีแกว้ 
2070 นางสาวธวลัยา พิษพนัธ์ 
2071 วา่ท่ีร้อยตรีหญิง ธิดา บินหรีม 
2072 นางสาวนงนารถ บุญทวี 
2073 นางสาวนพนภา โชติพนัธุ 
2074 นางสาวนภสร อนุโชติ 
2075 นางสาวนวิยา บุญพนิิจ 
2076 นางสาวนฐัภชัศร แกว้มณี 
2077 นางสาวนารีตา้ เบญ็สอแหละ 
2078 นางสาวนิตา ชนะกิจ 
2079 นางสาวนิภาวรรณ โชติวนาวรรณ 
2080 นางสาวนุชนาถ เฉิดฉ้ิม 
2081 นางสาวเนตรนภา ทุ่มชู 
2082 นางสาวปภาพินท ์ ขนุอิน 
2083 นางสาวปรียาดา บุญประสงค ์
2084 นางสาวปวริศา ท่าดีสม 
2085 นางสาวปิยะนุช มูเกม็ 
2086 นางสาวปุญญานุช แสงขาม 
2087 นางสาวปุณภิชณฏัฐ ์ ไชยวรรณ 
2088 นางสาวเปรมวดี อินทสมบติั 
2089 นางสาวผกากรอง พฒันะปราน 
2090 นางสาวพณันิดา สมัพทัธต์ระกลู 
2091 นางสาวพมิพา ดาํนุย้ 
2092 นางสาวพิรดา ด่านพิทกัษส์กลุ 
2093 นางสาวพิไลพร มีแสง 
2094 นางสาวฟาตีม๊ะ สะอะ 
2095 นางสาวเฟ่ืองนภา เรืองวรรธนะ 
2096 นางสาวมณัฑรา เยีย่มสมุทร 
2097 นางสาวรภีพร ศรีสมพงษ ์
2098 นางสาวรัสรินทร์ ขนุทอง 
2099 นางสาวรินรัดดา พนัธ์ุเต้ีย 



2100 นางสาวรุ่งตะวนั ขนุไกร 
2101 นางสาวลกัษณ์คณารัตน ์ บุญดี 
2102 นางสาววชิราพร ร่มเยน็ 
2103 นางสาววรรณวิสา แกว้รุ่งเรือง 
2104 นางสาววรารมย ์ จนัทรสุวรรณ 
2105 นางสาววลยัลกัษณ์ สมุทจิตร์ 
2106 นางสาววลีพร ตั้งฐานวรวิทย ์
2107 นางสาววิชาดา กลัน่เกล้ียง 
2108 นางสาววิชาดา เส็นดาโอะ๊ 
2109 นางสาววิภารัตน ์ หอยบาง 
2110 นางสาววิภาวรรณ บุศราพนัธ์ 
2111 นางสาวศิริพนัธ์ุ น่ิมแกว้ 
2112 นางสาวสุดาพร แดงแสงทอง 
2113 นางสาวสุดารัตน ์ เลิศม่ิง 
2114 นางสาวสุนิษา พรายบวั 
2115 นางสาวสุนิสา ขนุพรหม 
2116 นางสาวสุนิสา แจ่มศรี 
2117 นางสาวสุนิสา ประยรูเตม็ 
2118 นางสาวสุนิสา ยิง่ดาํนุ่น 
2119 นางสาวสุภสัสร เสนเนียม 
2120 นางสาวหทยัชนก ฐิติภทัรสกลุ 
2121 นางสาวหฤทยั แกว้ทอง 
2122 นางสาวใหมสุรีณ์ หวงัเบญ็หมูด 
2123 นางสาวอภิญญา ประดบั 
2124 นางสาวอมรรัตน ์ ทองนํ้ าแกว้ 
2125 นางสาวอรวรรณ ทอยวงศว์ิทยา 
2126 นางสาวอรอุมา จนัทร์คลา้ย 
2127 นางสาวอริสา คงพรหม 
2128 นางสาวอลิษา ล่องชุม 
2129 นางสาวอญัมณี เมธาชยานนัท ์
2130 นางสาวอาภรณ์ ชุมแสง 
2131 นางสาวอทุุมพร หมานเจริญ 
2132 นายกฤษฎา นุกลูวฒิุโอภาส 
2133 นายกสิดิษ แซ่พู ่
2134 นายคณิต แซ่ส่ี 
2135 นายเฉลิมพล จู่สวสัด์ิ 
2136 นายชยัณรงค ์ ศกัดิวงศ ์
2137 นายฐิติพงษ ์ เผอืคง 
2138 นายณัฐกิต มานะ 
2139 นายณัฐกิตต์ิ สินไชย 



2140 นายธนทั วรกิจจาภรณ์ 
2141 นายธนุตรา รัตนาพร 
2142 นายนพอนนัต ์ แซ่โคว้ 
2143 นายปธานิน ชุมประมาณ 
2144 นายพรเพชร รัตนคช 
2145 นายพรหมทรรศน ์ แซ่เขา 
2146 นายมรุพงษ ์ เอียดยอด 
2147 นายวรวฒิุ ทองชมพนุูช 
2148 นายวชัรพงษ ์ สุวรรณโณ 
2149 นายวิทวสั นวลเพชร 
2150 นายศราวฒิุ ทองแจ่ม 
2151 นายศิวะ คงทอง 
2152 นายอติวิชญ ์ คูหามุข 

 

วชิาเอกการบัญชี 
2153 นางสาวกลัยา ประทุมทอง 
2154 นางสาวขวญันภา แกว้สตัยา 
2155 นางสาวเครือมาส ครุเส็น 
2156 นางสาวจงกล กาญจนะ 
2157 นางสาวจงกลวรรณ สุวรรณชาตรี 
2158 นางสาวจนัทนา ประจกัษสุ์นทร 
2159 นางสาวจิตราภรณ์ ทินประภา 
2160 นางสาวจิตสุภา นารถนรกิจ 
2161 นางสาวจินตนา นวนลม 
2162 นางสาวจิราภรณ์ นอกเมือง 
2163 นางสาวจุติมาศ สีดวง 
2164 นางสาวจุรีวรรณ จนัทร์ศรี 
2165 นางสาวเจนจิรา สาํเภาสงฆ ์
2166 นางสาวชฎาภรณ์ ธรรมชูโชติ 
2167 นางสาวชวนพิศ จนัทร์ช่วยนา 
2168 นางสาวซานีตา้ อาจสนั 
2169 นางสาวซูลฮานีน สาและ 
2170 นางสาวฐดาวรรณ รัตนเมศ 
2171 นางสาวณฐักานต ์ นิลลว้น 
2172 นางสาวณฐัธิดา บวัเพชร 
2173 นางสาวณฐัพร สวสัดี 
2174 นางสาวณีรนุช ชยัศรีรัมย ์
2175 นางสาวดรินทร์ ตรีวยั 
2176 นางสาวดวงพร แซ่ล่ิม 
2177 นางสาวตรีนุช ปล้ืมประสงค ์
2178 นางสาวทิพาวรรณ บุญพรานชู 



2179 นางสาวธชันนัท ์ ติระพฒัน์ 
2180 นางสาวธญัญภรณ์ ชูลิกร 
2181 นางสาวธญัญาพร แกว้นวลจริง 
2182 นางสาวธนัยช์นก ดว้งแกว้ 
2183 นางสาวธนัยช์นก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
2184 นางสาวธาดารัตน ์ สุขศรีเพง็ 
2185 นางสาวธารีรัตน ์ หนูสวสัด์ิ 
2186 นางสาวธิดารัตน ์ ศรีเกตุ 
2187 นางสาวธิดารัตน ์ ศรีดวงจนัทร์ 
2188 นางสาวธิติมา สุนทรากร 
2189 นางสาวนฤมล ผลฟักแฟง 
2190 นางสาวนชัชา หลีกนัชะ 
2191 นางสาวนทัฐารัตน ์ ณ พทัลุง 
2192 นางสาวนิภาภรณ์  นุ่นศรี 
2193 นางสาวนุชนาฎ เถาถวิล 
2194 นางสาวนูรูลอยันี เจ๊ะเดง็ 
2195 นางสาวเนาวรัตน ์ ทฬัหธีรวฒัน์ 
2196 นางสาวบุษยพรรณ ช่วยนุย้ 
2197 นางสาวปภาวี ขนุทอง 
2198 นางสาวปาริยา อุดมรุ่งเรืองกิจ 
2199 นางสาวปิยานุช ปลอดขาํ 
2200 นางสาวปุณยวีร์ โภชนกิจ 
2201 นางสาวพรพกัตร์ พวงทอง 
2202 นางสาวพชัราภรณ์ อน้ชดชาย 
2203 นางสาวเพชรลดา นวลแกว้ 
2204 นางสาวภรณ์สุภา ทองเคียน 
2205 นางสาวมารีนา เบญ็ตะเหล็บ 
2206 นางสาวยศวรรณ นพรัตน ์
2207 นางสาวยวุดี ทองมาก 
2208 นางสาวรอฮาน่า หนิสอ 
2209 นางสาวรัชนี เตม็ยอด 
2210 นางสาววนิดา หนิสอ 
2211 นางสาววาสิฎฐี ขนุพรหม 
2212 นางสาววิภาดา แซ่เขา 
2213 นางสาววิภาวดี หง๊ะเจะแอ 
2214 นางสาววิลดา จิตรเนียม 
2215 นางสาวศรีสุดา เทพสง 
2216 นางสาวศนัสนีย ์ ขาวเขาออ้ 
2217 นางสาวศิริรักษ ์ โต๊ะหมดั 
2218 นางสาวโศภิชา ซ้ึงสุนทร 



2219 นางสาวสาวิตรี สุมาลี 
2220 นางสาวสิริกานต ์ ขนุพรหม 
2221 นางสาวสิริพรรณ ซว้นเล่ง 
2222 นางสาวสุชาดา พยงุพนัธ์ุ 
2223 นางสาวสุดารัตน ์ เพชรรักษ ์
2224 นางสาวสุธินี อุปการณ์ 
2225 นางสาวสุธีรตา ศกัดามาตร 
2226 นางสาวสุพรรณษา ยาวิราช 
2227 นางสาวสุพชิฌาย ์ ประเสริฐศรี 
2228 นางสาวสุภาวดี แซ่หล่ิว 
2229 นางสาวสุรัสดี สาสนยั 
2230 นางสาวเสาวภา เพชรโชติ 
2231 นางสาวโสรยา แซ่โงว้ 
2232 นางสาวอจัฉรา เกษาทร 
2233 นางสาวอาทิตยา เครือจนัทร์ 
2234 นายกิตติพงษ ์ ศรีรัตน ์
2235 นายธวชัชยั วิบูลยพ์นัธ์ 
2236 นายนพพนัธ์ เมืองแกว้ 
2237 นายวชัระ มากช่วย 
2238 นายวชัระ สมทรง 
2239 นายวาริส สมุทรสารัญ 
2240 นายอธิวฒัน์ ศรีพลอย 

 

วชิาเอกการประกอบการและการจัดการ 
2241 นางสาวกมลรัตน ์ รอดผล 
2242 นางสาวกฤษดา วณัโร 
2243 นางสาวกญัญาณัฐ พนูจนัทร์ 
2244 นางสาวกานตช์นก สุวรรณโณ 
2245 นางสาวกานตธิ์ดา แซ่ล่ิม 
2246 นางสาวกิยาภรณ์ ไทยถดั 
2247 นางสาวกลุวดี แซ่เลียบ 
2248 นางสาวขนกวรรณ พรตเสน 
2249 นางสาวจตุรพร พรหมรัตน ์
2250 นางสาวจนัทร์จิรา ธรรมโชตงั 
2251 นางสาวจนัทร์เพญ็ แสงจนัทร์ 
2252 นางสาวจนัทราวดี รักชาติ 
2253 นางสาวจารุภรณ์ ทองเคร็ง 
2254 นางสาวจารุวรรณ์ พรรสุวรรณ์ 
2255 นางสาวจินตนา เวชกามา 
2256 นางสาวจิราภรณ์ ทิศเกล้ียง 
2257 นางสาวจิราวรรณ บุญชยั 



2258 นางสาวจุฑามาศ บุญญะสุวรรณ 
2259 นางสาวจุฑามาศ พทุธะสุภะ 
2260 นางสาวจุฑามาศ สืบตนั 
2261 นางสาวจุรียา ทองสมสี 
2262 นางสาวจุวยันีย ์ ยวีา 
2263 นางสาวชนกนนัท ์ ขวญัเนียม 
2264 นางสาวชิดชนก วิโสจสงคราม 
2265 นางสาวซามีเราะ หละตาํ 
2266 นางสาวซุบยัดี หวา่หลาํ 
2267 นางสาวซูฮยัรา มะเซ็ง 
2268 นางสาวณปภชั ป่ินทองพนัธ์ 
2269 นางสาวณฏัฐนิช เสนแกว้ 
2270 นางสาวณฐัช์กมล ดาํดว้งโรม 
2271 นางสาวณฐัธิญา หมาดโสะ 
2272 นางสาวณฐันนัท ์ ดิรัญเพชร์ 
2273 วา่ท่ีร้อยตรีหญิง ณฐัพร ใจดี 
2274 นางสาวณิชา วอ่งเจริญวฒันา 
2275 นางณิชาดา ทิพยเ์ทพ 
2276 นางสาวทศันีย ์ สนิทใจ 
2277 นางสาวเทียนธิรา ศรีระสนัต ์
2278 นางสาวธิดารัตน ์ ช่วยทอง 
2279 นางสาวนารีตา้ นารีเปน 
2280 นางสาวนิตยา เกษรพนัธ์ 
2281 นางสาวนิภาพร รัญเพช็ร 
2282 นางสาวนูรฮานา โส๊ะชูดชู 
2283 นางสาวเนตรนภา เข้ียวแกว้ 
2284 นางสาวเบญจวรรณ มินรัตแกว้ 
2285 นางสาวปนดัดา ทองดว้ง 
2286 นางสาวประภาวดี เพช็รจาํรัส 
2287 นางสาวปรีญานุช ฉว้นกล่ิน 
2288 นางสาวปรียา เหลม็ปาน 
2289 นางสาวปรียาภรณ์ มณีสุวรรณ์ 
2290 นางสาวปวีณา ปร่ังนดั 
2291 นางสาวปัณฑิตา ใหม่ศิริ 
2292 นางสาวปัทมา เรืองเดช 
2293 นางสาวปิยธิดา ประสมศรี 
2294 นางสาวปิยนุช บรรเจิดเลิศ 
2295 นางสาวปิยพร นวลน่ิม 
2296 นางสาวปิยรัตน์ ไกรนรา 
2297 นางสาวปิยะนาฏ คมกลา้ 



2298 นางสาวไปรยา เสาะสุวรรณ 
2299 นางสาวผานิต จนัทร์แกว้ 
2300 นางสาวฝาตีเหม๊าะ ยโีกะ 
2301 วา่ท่ีร้อยตรีหญิง พรทิพา รักขพนัธ์ 
2302 นางสาวพรพิมล ชูดวง 
2303 นางสาวพาอีซ๊ะ หะหนงั 
2304 นางสาวพมิพช์นก อ่อนจีน 
2305 นางสาวพมิพอ์ร แหละทอง 
2306 นางสาวพมิลรัตน ์ ศรีทะไวย 
2307 นางสาวพมิลกัษณ์ บาํรุงนา 
2308 นางสาวเพญ็นภา สุขขวญั 
2309 นางสาวเพญ็นิภา ปาโต 
2310 นางสาวเพญ็พสุิทธ์ิ โอรพนัธ์ 
2311 นางสาวภวนัตี อินทศเพชร 
2312 นางสาวภทัรจิตร ซู่ระวงั 
2313 นางสาวภทัรา กุลดิลก 
2314 นางสาวมณีรัตน ์ จนัทร์อินทร์ 
2315 นางสาวมริสา แกว้สุวรรณ์ 
2316 นางสาวมะลิวลัย ์ นิราศ 
2317 นางสาวมลัลิกา เสนาการ 
2318 นางสาวมารีแย บินหะ 
2319 นางสาวยามีหล๊ะ คงคาลิหมีน 
2320 นางสาวยไูรนี ลุโบะกาแม 
2321 นางสาวรจนา จนัทศรี 
2322 นางสาวร่มรัตน ์ รัตนนิล 
2323 นางสาวรอฮานา หะยอีาแว 
2324 นางสาวระนี หมะหลี 
2325 นางสาวรัตติยา เบญ็สลามนั 
2326 นางสาวรัตนากร ช่ืนสาํราญวงศ ์
2327 นางสาวรัตนาภรณ์ ช่วยยก 
2328 นางสาวรัตนาภรณ์ ประเสริฐเลิศสกลุ 
2329 นางสาวราตรี อุไรรัตน ์
2330 นางสาวรุ่งทิวา สมบติั 
2331 นางสาวรุจิรา สุวรรณรัตน ์
2332 นางสาวลดาวลัย ์ นิธิกุล 
2333 นางสาววนชัพร บุญนอ้ย 
2334 นางสาววนิดา จนัทร์ขนุ 
2335 นางสาววนิดา ชะลารัตน ์
2336 นางสาววรรณรดา ยสีนั 
2337 นางสาววรรณา เปล่งจาํรัส 



2338 นางสาววรรณิกา เจ๊ะดุหมนั 
2339 นางสาววรรณิภา ทองมา 
2340 นางสาววราภรณ์ สุวรรณชาตรี 
2341 นางสาววราภรณ์ หนูดาํ 
2342 นางสาววนัวิสาข ์ จนัทร์สวา่ง 
2343 นางสาววีรดา เซ่งง่าย 
2344 วา่ท่ีร้อยตรีหญิง ศรัญญา หลีเจริญ 
2345 นางสาวศศิกานต ์ แกว้พิจิตร 
2346 นางสาวศทุธินี นนทศกัด์ิ 
2347 นางสาวโศรดา ใจบุญ 
2348 นางสาวสมฤดี ชูอินทร์ 
2349 นางสาวสมฤทยั สุวรรณะ 
2350 นางสาวสมหญิง ราชบุตร 
2351 นางสาวสร้อยฟ้า มโนวงค ์
2352 นางสาวสาลินี ขนุลกัษณ์ 
2353 นางสาวสิรินดา เช้ือพราหมณ์ 
2354 นางสาวสิริพร ภู่เพชร 
2355 นางสาวสุขมุาลย ์ ไทยเสน 
2356 นางสาวสุจิตตรา เก้ือก้ิม 
2357 นางสาวสุชาดา ทองเรืองรักษ ์
2358 นางสาวสุดารัตน ์ ขวญัพทัลุง 
2359 นางสาวสุธญัญา หลาํเยะ 
2360 นางสาวสุธิสา มินบุตร 
2361 นางสาวสุนิสา พิศแลงาม 
2362 นางสาวสุไพรินทร์ หลีเจริญ 
2363 นางสาวสุภาพร หอยนกคง 
2364 นางสาวสุมาริน ยอดช่วย 
2365 นางสาวสุริยาพร แซ่ล้ิม 
2366 นางสาวสุรีณี วณิชชาพาณิชย ์
2367 นางสาวเสาวลกัษณ์ บรรณกิจ 
2368 นางสาวแสงทิพย ์ ณรงครั์ตน ์
2369 นางสาวโสจิรัตน ์ โสะตา 
2370 นางสาวหทัยา แซ่อุย้ 
2371 นางสาวอธิษฐาน อาษาสุจริต 
2372 นางสาวอมรรัตน ์ บลัลงัก ์
2373 นางสาวอรวรรณ แซ่วอ่ง 
2374 นางสาวอรวรรณ ล่าตาํ 
2375 นางสาวอรอุมา เรืองศรี 
2376 นางสาวอริสรา สอหน๊ะ 
2377 นางสาวอลิสา เก้ือหลี 



2378 นางสาวอลิสา อะอู 
2379 นางสาวอปัสร ลกัษโณสุรางค ์
2380 นางสาวอศัรา มะยาซิง 
2381 นางสาวอาํภา แกว้มโน 
2382 นางสาวอิศร์ริยา เกษรา 
2383 นางสาวอิศรา มุสอแยนา 
2384 นางสาวอิสรา หสัหมดั 
2385 นางสาวอุไรวรรณ สุขบวั 
2386 นางสาวอษุา ชูช่วย 
2387 นางสาวเอมมิกา ปานสีทอง 
2388 นายเกียรติศกัด์ิ วฒิุบุญญะ 
2389 นายชาญชยั ขนุราม 
2390 นายณัฐนนัท ์ พนูเพิ่ม 
2391 นายณัฐพล จนัทภาโส 
2392 นายตรัยตาฬ กาฬวงศ ์
2393 นายธีระ แก่นคาํ 
2394 นายนนัทพงศ ์ รักสาํลี 
2395 นายปิยะราช สมศรี 
2396 นายพงษไ์พศาล นาคบงัเกิด 
2397 นายพยงุศกัด์ิ คลายทุกข ์
2398 นายพิทยา ยอดเหมือน 
2399 นายภทัรลกัษณ์ จินดากลุเวศ 
2400 นายภาณุพนัธ์ พลูแกว้ 
2401 นายสราวธุ เพชรเขียว 
2402 นายสุรศกัด์ิ โพธาวาณิช 
2403 นายอนุสรณ์ หาบุญมี 
2404 นายอภิชาติ คงเกิด 
2405 นายอรรถพล สุธนอดิศรวงศ ์
2406 นายอรรถวฒิุ ลาํธารทอง 

 

บัญชีบัณฑิต 
วชิาเอกการบัญชี 

2407 นางสาวกรรณิกา ฉิมพาลี 
2408 นางสาวกฤติกา ชุมละออ 
2409 นางสาวกณัฐิกา ปาโต 
2410 นางสาวกลัยา หนูแยม้ 
2411 นางสาวกานติมา ยอดสุวรรณ์ 
2412 นางสาวกิตติยา ปานทอง 
2413 นางสาวเกษรา จนัทร์เพญ็ 
2414 นางสาวเกษรา นาคแกว้ 
2415 นางสาวขนิษฐา ไชยสาลี 



2416 นางสาวขนิษฐา ดาํมุสิก 
2417 นางสาวขวญัฤดี จนัแกว้เกิด 
2418 นางสาวเครือฟ้า หนูลาย 
2419 นางสาวเครือมาส สงวนศิลป์ 
2420 นางสาวจรัญรักษ ์ อนนัตเ์ศรษฐการ 
2421 นางสาวจริยา วาโย 
2422 นางสาวจรีนนัท ์ ชุมจนัทร์ 
2423 นางสาวจนัทร์แรม บวัทอง 
2424 นางสาวจนัทิมา แสงประทุม 
2425 นางสาวจารึก ศรีอุทยั 
2426 นางสาวจารุวรรณ คงเพชร 
2427 นางสาวจารุวรรณ ปานเพชร 
2428 นางสาวจิรนนัท ์ จนัทร์แสงทอง 
2429 นางสาวจิรนนัท ์ ปราบปราม 
2430 นางสาวจิรา ใจดาํ 
2431 นางสาวจิรารัตน ์ แกว้เซ่า 
2432 นางสาวจิรารัตน ์ หลบัจนัทร์ 
2433 นางสาวเจนจิรา ธมัเสน 
2434 นางสาวชญานิศฐ ์ อินจนัทร์ศรี 
2435 นางสาวชนญัชิตา คาํเกล้ียง 
2436 นางสาวชนากานต ์ ล่ิมสกลุ 
2437 วา่ท่ี ร.ต.หญิง ชมาพร กาญจนะ 
2438 นางสาวชุติกาญจน ์ ทรัพยส์นิท 
2439 นางสาวซารีน่า สีหโรจน ์
2440 นางสาวไซนะ ลาเตะ 
2441 นางสาวฐิตินนัท ์ ดินนรงค ์
2442 นางสาวณฐัธราวรรณ์ อาวรเจริญ 
2443 นางสาวดวงกมล เวชประสิทธ์ิ 
2444 นางสาวดวงสมร แซ่อ๋อง 
2445 นางสาวดารินทร์ ปราบพาลา 
2446 นางสาวทิพวรรณ ณ นรงค ์
2447 นางสาวธนชัพร องอาจ 
2448 นางสาวธนิดา กาญจนศิริ 
2449 นางสาวธนัยาภรณ์ คงชยั 
2450 นางสาวธนัยาสินี สุคชเดช 
2451 นางสาวธานาภรณ์ หมวดคง 
2452 นางสาวธารทิพย ์ นาคิน 
2453 นางสาวธิดารัตน ์ ชนะปลอด 
2454 นางสาวธีรดา สุวรรณรัตน ์
2455 นางสาวธีรดา อกัษรมณี 



2456 นางสาวนคนนัทินี พรหมสุวรรณ 
2457 นางสาวนพรัตน ์ หาญผจญโชค 
2458 นางสาวนราสุดา หนูจนัทร์ 
2459 นางสาวนฤมล ทองคาํ 
2460 นางสาวนวพร ช่ืนอุทยั 
2461 นางสาวนนัทิยา เหมรังษี 
2462 นางสาวนํ้าทิพย ์ หนูเกตุ 
2463 นางสาวนิภา ศรีชะนนัท ์
2464 วา่ท่ี ร.ต.หญิง นุชรี พลายดดั 
2465 นางสาวนุชรี สมแสง 
2466 นางสาวโนรรีฮา มามะ 
2467 นางสาวบุญรัตน ์ รอดแกว้ 
2468 นางสาวเบญจมาภรณ์ อารีบาํบดั 
2469 นางสาวปณยา บุญมณี 
2470 นางสาวปราณี สุดคุม้ 
2471 นางสาวปริศนา สงัขส์กลุ 
2472 นางสาวปริษา อติชยัธรา 
2473 นางสาวปวีณนุช ศิริรอด 
2474 นางสาวปิยวรรณ ถาวรจิตร์ 
2475 นางสาวปูริตา เจะดุหมนั 
2476 วา่ท่ี ร.ต.หญิง เปมิกา พรหมสุทธ์ิ 
2477 นางสาวพชรพรรณ หนูดาํ 
2478 นางสาวพรทิพย ์ ชาํนาญขาว 
2479 นางสาวพรพิมล มากดาํ 
2480 นางสาวพลอยไพลิน บวัจีน 
2481 นางสาวพมิพล์ดา จินดาวฒันพงศ ์
2482 นางสาวพมิพวรรณ พุม่มาก 
2483 นางสาวเพญ็นภา นิลราช 
2484 นางสาวเพญ็วดี กาวชู 
2485 นางสาวเพญ็ศิริ บุญจาํเนียร 
2486 นางสาวฟิรดาวส์ เจะเดร์ 
2487 นางสาวภสัสร เครือวรฉตัร 
2488 นางสาวภสัสร วาแวนิ 
2489 นางสาวภาวิณี ทองสุข 
2490 นางสาวมณีรัตน์ ชุมเพช็ร 
2491 นางสาวมณีรัตน์ บวัคง 
2492 นางสาวมารีนา สาแล๊ะ 
2493 นางสาวเมวิกา สวาทนา 
2494 นางสาวรัชณี ขาวพทุธ 
2495 นางสาวรัชดาภรณ์ หลงราม 



2496 นางสาวละมุล ชยัศรี 
2497 นางสาวลทัธวรรณ ขวญัแกว้ 
2498 นางสาววรรณพร สุวรรณบุตร 
2499 นางสาววรัชยา แกว้ขอมดี 
2500 นางสาววราภรณ์ กล่อมเกล้ียง 
2501 วา่ท่ี ร.ต.หญิง วนัเพญ็ คงยอ้ย 
2502 นางสาววาสินี ตรีจุย้ 
2503 นางสาววิชญา แสงทอง 
2504 นางสาววิภาดา จนัทร์อิ 
2505 นางสาววิมลพรรณ นวลละออง 
2506 นางสาววิยะดา กาสา 
2507 นางสาววิรงคร์อง สงัญสนิ 
2508 นางสาววิรวรรณ ศรีสวสัด์ิ 
2509 นางสาววีรวรรณ ดาํอาํภยั 
2510 นางสาวศรีรัตน ์ แซ่เตง็ 
2511 นางสาวศศิธร การดี 
2512 นางสาวศศินภา ผอ่งสุวรรณ 
2513 นางสาวศภุานนั แสงมณี 
2514 นางสาวสร้อยสุดา มณีโชติ 
2515 นางสาวสายนภา รัตนบุรี 
2516 นางสาวสายฝน ชูปลอ้ง 
2517 นางสาวสาลินี นาคกลุ 
2518 นางสาวสาวิตรี ฟูคาํ 
2519 นางสาวสิริปรียา ทองรักษา 
2520 นางสาวสุกญัญา ชุมนุย้ 
2521 นางสาวสุกลัยา ใจสมุทร 
2522 นางสาวสุไกยะ เหลม็นุย้ 
2523 นางสาวสุดารัตน ์ ผลอินทอง 
2524 นางสาวสุดารัตน ์ สีดุกา 
2525 นางสาวสุธิณี มีทอง 
2526 นางสาวสุธิษา ยิม้มุด 
2527 นางสาวสุนิศา ชยัฤทธ์ิ 
2528 นางสาวสุนิศา ดาํชูพราย 
2529 นางสาวสุนิษา แกว้คชชา 
2530 นางสาวสุนิษา สุวรรณคีรี 
2531 นางสาวสุนิสา จนัทรโชติ 
2532 นางสาวสุนิสา หมดัอะหิน 
2533 นางสาวสุพรรณี ดินลานสกลู 
2534 นางสาวสุพตัรา สงแสง 
2535 นางสาวสุพานี สุขมงคล 



2536 นางสาวสุพชิญา กมลนรากิจ 
2537 นางสาวสุพชิญา ปิยะธรรม 
2538 วา่ท่ี ร.ต.หญิง สุภทัรา ไฝไทร 
2539 นางสาวสุภาพร เทพแกว้ 
2540 นางสาวสุภาภรณ์ อ่อนสี 
2541 นางสาวสุภาวดี ศรีสุวรรณ์ 
2542 นางสาวสุมณฑา เพชรมุณี 
2543 นางสาวสุวรรณา เบา้สาทร 
2544 นางสาวเสาวลกัษณ์ ทองเสนอ 
2545 นางสาวแสงตะวนั วฒิุบุญญะ 
2546 นางสาวแสงหลา้ แซ่ลี 
2547 นางสาวโสวะรา บวัก่อเพช็ร 
2548 นางสาวหทยัภทัร แวอุมาร์ 
2549 นางสาวอธิญา สมมาศ 
2550 นางสาวอนตัตา กรานรอด 
2551 วา่ท่ี ร.ต.หญิง อมรรัตน ์ จนัทร์นวล 
2552 นางสาวอรนุช วราภรณ์ 
2553 นางสาวอรวี พรีศกัด์ิ 
2554 นางสาวอรอนงค ์ หนูสนิท 
2555 นางสาวอรอุมา เกล้ียงจุย้ 
2556 นางสาวอรอุมา ฉิมเจย้ 
2557 นางสาวอริญา สิงหาด 
2558 นางสาวอริสา จนัทร์มา 
2559 นางสาวอริสา พรหมฤทธ์ิ 
2560 นางสาวอจัฉราภรณ์ เสียงดงั 
2561 นางสาวอยัการ โพชนารัตน ์
2562 นางสาวอสัมา หนุนส่ง 
2563 นางสาวอาภาภรณ์ เจ๊ะยะหลี 
2564 นางสาวอามูนา หสัเลม็ 
2565 นางสาวอารยา คงสกุล 
2566 นางสาวอษุา วาโย 
2567 นางสาวไอลดา หนูคง 
2568 นายจตุพร วิเศษโชค 
2569 นายณัฐกวินธร รักญาติ 
2570 นายณัธวศัว ์ ธีรศิธนวงศ ์
2571 นายวรพล บวัแกว้ 
2572 วา่ท่ี ร.ต. มูฮาํหมดัอฎัฮา มะ 
2573 นายศราวธุ กลัน่ประเสริฐ 
2574 นายสุรนาถ เช้ือรามญั 
2575 นายอายธุ ทองอยู ่

 



เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
วชิาเอกเศรษฐศาสตร์ 

2576 นางสาวกรีฑารัตน ์ เหตุทอง 
2577 นางสาวกนัตา หนูแกว้ 
2578 นางสาวเกสราภรณ์ โออินทร์ 
2579 นางสาวแกว้ตา วงโคคุม้ 
2580 นางสาวคชาภรณ์ สุขแพง 
2581 นางสาวจริยา คาํแกว้ 
2582 นางสาวจริยา ยอ่งซ้ี 
2583 นางสาวจิตรลดา สมฤาชา 
2584 นางสาวจุรีรัตน ์ วอ่งกิตติศกัด์ิ 
2585 นางสาวชฎาพร สุขเอียด 
2586 นางสาวชิดชนก ไชยสงคราม 
2587 นางสาวณฐัวดี มหาทอง 
2588 นางสาวทิพยรัตน ์ ดาํเป็นไฝ 
2589 นางสาวนิรัชพร จนัทร์สุข 
2590 นางสาวนุชรี ปรียวาณิชย ์
2591 นางสาวปรียา แซ่ฮ่า 
2592 นางสาวปวีณา ทิพเศษ 
2593 นางสาวพรรณพิศ กมลอินทร์ 
2594 นางสาวพชิชาภา แสงสุวรรณ 
2595 นางสาวภชัราวดี ชูวงค ์
2596 นางสาวมณัฑนา ชูทอง 
2597 นางสาวมาริสา ศรีสาํราญ 
2598 นางสาวโมรี ปลอ้งออ่น 
2599 นางสาวรีบีฮนั สนิ 
2600 นางสาวรุ่งไพลิน เยาวด์าํ 
2601 นางสาวลลิตา ถนอมจิตร์ 
2602 นางสาววรรศิกา สีดาํ 
2603 นางสาววราภรณ์ ส่งแสง 
2604 นางสาววิชชุตา จินตาคม 
2605 นางสาววิชชุตา ลดากรเวทย ์
2606 นางสาววิชาภรณ์ วิชยั 
2607 นางสาววีระอนงค ์ หม่ืนไวย ์
2608 นางสาวศนัสนีย ์ บุญกาํเนิด 
2609 นางสาวสมใจ บุญเผือก 
2610 นางสาวสลินษา อาแซ 
2611 นางสาวสาธินี ดิสระ 
2612 นางสาวสาน้ีหยะ๊ สาม่าน 
2613 นางสาวสุกญัญา โปทอง 



2614 นางสาวสุนิตา พานิชกลุ 
2615 นางสาวอนญัญา สะระพงษ ์
2616 นางสาวอมรรัตน ์ จาํนง 
2617 นางสาวอรฤทยั ลกัษณารี 
2618 นางสาวอรวรรณ ตนัติรักษธ์รรม 
2619 นายกฤษณ์พงศ ์ ก่อกลุดิลก 
2620 นายกิตติพงษ ์ การดี 
2621 นายเกรียงศกัด์ิ สุขตลอดยิง่ข้ึน 
2622 นายทรงวิทย ์ ยีส้ิ่น 
2623 นายภากร ป่านทอง 
2624 นายสรศกัด์ิ ผอ่นให ้
2625 นายสุรศกัด์ิ ช่วยเรือง 
2626 นายอรรคเดช เพยีรสวสัด์ิ 
2627 นายเอกธนิก ประทุมแสงหิรัญ 

 

นิติศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดบั 1 
วชิาเอกนิติศาสตร์ 

2628 นางสาววรารัตน ์ พิทกัษป์กรณ์ 
2629 นางสาววรารัตน ์ ศรีสถิตวงศ ์
2630 นายคมศกัด์ิ แซ่อ๋อง 
2631 นายฟูรกอน บอเถาะ 
2632 นายรุสลนั เจะดือราแม 
2633 นายสิทธิเดช รูปประดิษฐ ์
2634 นายอรรถกฤต วยัทอง 

 

นิติศาสตรบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดบั 2  
วชิาเอกนิติศาสตร์ 

2635 นางสาวกฤตพร แกว้นาเส็ง 
2636 นางสาวชวนพิศ ชูอ่อน 
2637 นางสาวประภสัสร รัตนภกัดี 
2638 นางสาวฮุไซนี ดีเยาะ 
2639 นายบสัรี นิโลง 
2640 นายพชร สนิทใจ 
2641 นายภานุพงศ ์ ไกรเทพ 
2642 นายสุทธิศกัด์ิ ยศเมฆ 
2643 นายอนุวฒัน์ หนูพรหม 

 

นิติศาสตรบัณฑิต 
วชิาเอกนิติศาสตร์ 

2644 นางสาวกณิกนนัต ์ สงัขนนัท ์
2645 นางสาวกมลชนก เมืองพร้อม 



2646 นางสาวกญัญารัตน ์ วิชยัดิษฐ ์
2647 นางสาวกานดา สาสงเคราะห์ 
2648 นางสาวกานตช์นก มณีโชติ 
2649 นางสาวก่ิงกาญจน ์ มีสามานะ 
2650 นางสาวกิตติยา ทองขาว 
2651 นางสาวกิตติยา เทพสุวรรณ์ 
2652 นางสาวกิตยาภรณ์ ธานะวนั 
2653 นางสาวกนิุสา ฉายล่ิม 
2654 นางสาวเกตนสิ์รี เกตุขาว 
2655 นางสาวเกศกนก ทุณพฒัน์ 
2656 นางสาวขจีวรรณ นีโกบ 
2657 นางสาวขวญัฤดี เกลือมีผล 
2658 นางสาวจรัญญา ช่วยนุ่ม 
2659 นางสาวจนัทิมา ก่ิงทอง 
2660 นางสาวจิดาภา จนัสองแกว้ 
2661 นางสาวจิราภรณ์ หวนัหย ี
2662 นางสาวจุฑาภรณ์ ขาํมาก 
2663 นางสาวจุฑามาศ กลแกม 
2664 นางสาวแจ่มจิรา คงสุข 
2665 นางสาวชนญัชิดา ธรรมธวชั 
2666 นางสาวชนาธิป สินธุรัตน ์
2667 นางสาวชไมพร หมดัสอ 
2668 นางสาวชลยัยก์ร กษิติประดิษฐ 
2669 นางสาวชุดาภา ทองศกัด์ิ 
2670 นางสาวซูไรน่า คุณอกัษร 
2671 นางสาวไซนุง เวาะแต 
2672 นางสาวฌาฏลา สมสุวรรณ 
2673 นางสาวฐิตา ตุกชูแสง 
2674 นางสาวฐิติพร ทองเนตร 
2675 นางสาวฐิติมา จาํนงครั์ตน ์
2676 นางสาวณหทยั เนติเกียรติวงศ ์
2677 นางสาวณฐัธิดา ทองมี 
2678 นางสาวณฐัมน บุญช่วย 
2679 นางสาวณฐัวดี มะธุระ 
2680 นางสาวดวงฤดี แกว้ชูด 
2681 นางสาวดารารัตน ์ ราชแป้น 
2682 นางสาวตรีเนตร จิวฒันาชวลิตกลุ 
2683 นางสาวต่วนกนัตธีรกาณญ ์ อลัอาตสั 
2684 นางสาวทิพยสุ์คนธ์ คาํแกว้ 
2685 นางสาวทิพวรรณ แซ่ตั้น 



2686 นางสาวธนพร เม่งช่วย 
2687 นางสาวธนิตา จุฬามณีรัตน์ 
2688 นางสาวธนุตรา บวัทอง 
2689 นางสาวธญัญรัตน ์ ตรีรัตนประคอง 
2690 นางสาวธญัญาลกัษณ์ เทพเฉลิม 
2691 นางสาวธาวินี สุรักขกะ 
2692 นางสาวนิศารัตน ์ ทองแดง 
2693 นางสาวนุชจรี เดชนะ 
2694 นางสาวนุชนารถ ชูชาติ 
2695 นางสาวนุชรีย ์ จิตรเนียม 
2696 นางสาวนูรีน ดอเลา๊ะ 
2697 นางสาวบุญจิรา พรายทอง 
2698 นางสาวบุณฑริกา วาโญ 
2699 นางสาวปนดัดา หมดัสา 
2700 นางสาวประภสันนัท ์ ประสงครั์ตน์ 
2701 นางสาวปรียวรรณ จงวิไลเกษม 
2702 นางสาวปรียาภรณ์ ราชพงค ์
2703 นางสาวปวีณา อนุเปโฐ 
2704 นางปัญญา อ่อนรักษ ์
2705 นางสาวปัทมา ซุ่นพงศ ์
2706 นางสาวปาริตา สิงห์ราช 
2707 นางสาวป่ินรัสม ์ เมษาลกัขณ์ 
2708 นางสาวปิยนุช ปิยะภาโส 
2709 นางสาวปุณยานุช สุดจนัทร์ 
2710 นางสาวเปรมสินี ทองมาก 
2711 นางสาวผสุดี พฒุดาํ 
2712 นางสาวพนิดา ดีหลิว 
2713 นางสาวพนิดา มีวิเชียร 
2714 นางสาวพรชนก เซ่งเขม็ 
2715 นางสาวพรทิพย ์ วงศช์ะแดง 
2716 นางสาวพรพรรณ จอนสุวรรณ 
2717 นางสาวพรศิริ พรหมเรืองโชติ 
2718 นางสาวพรอารีย ์ สุขประเสริฐ 
2719 นางสาวพชัรี รอดหาร 
2720 นางสาวเพญ็นภา พลบัจีน 
2721 นางสาวเพญ็พกัต ์ บุญทอง 
2722 นางสาวฟาราเดีย ปาทาน 
2723 นางสาวภรณ์ทิพย ์ ยวุกาฬกลุ 
2724 นางสาวภทัรา บุญคง 
2725 นางสาวมณีกานต ์ สายสมุทร 



2726 นางสาวมริสา สงมาก 
2727 นางสาวมาลิกลุ แกว้ช่วย 
2728 นางสาวมุกฎา ชูช่วยคาํ 
2729 นางสาวเมธาวี ปลอ้งออ่น 
2730 นางสาวรัตนวลี บุญชูดาํ 
2731 นางสาวรัตนา ทิพยสุ์ราษฎร์ 
2732 นางสาวรุ่งนภา เพช็รรัตน ์
2733 นางสาวโรสวาณี สุหลง 
2734 นางสาวลลันล์ลิต จารุจิโรจนก์ลุ 
2735 นางสาววรรณิภา บุญศาสตร์ 
2736 นางสาววรัญญา พิกลุหอม 
2737 นางสาววริศรา กนัทะมูล 
2738 นางสาววริษฐา เขม็จรัส 
2739 นางสาววชัรี เกษร 
2740 นางสาววนัดี ขนุนุ่ม 
2741 นางสาววนัวิสาข ์ จุลบุตร 
2742 นางสาววาสนา จิตรเนียม 
2743 นางสาววีณฐั เอียดจุย้ 
2744 นางสาวศจีพตั สุวลกัษณ์ 
2745 นางสาวศรัญญา สระแกว้ 
2746 นางสาวศศิประภา อมัพกุานน 
2747 นางสาวศศิรินทร์ แกว้มณี 
2748 นางสาวศิรประภา เส็นคง 
2749 นางสาวศิรัญญาพร นาบุญ 
2750 นางสาวศิรินทิพย ์ รักษา 
2751 นางสาวสกาวเดือน จนัทร์พุม่ 
2752 นางสาวสมฤดี ฤทธ์ิภกัดี 
2753 นางสาวสวลี อนนัตะ 
2754 นางสาวสุกญัญา ปลอดคง 
2755 นางสาวสุกลัยา คงช่วย 
2756 นางสาวสุชดา ทองภูเบศร์ 
2757 นางสาวสุดารัตน ์ หวงัสวสัด์ิ 
2758 นางสาวสุทธิมาศ สงัขอ๋์อง 
2759 นางสาวสุธาทิพย ์ วิรเกียรติ 
2760 นางสาวสุธิศา จนัทร์ฉาย 
2761 นางสาวสุนทรีย ์ สมุทรรัตน ์
2762 นางสาวสุนิษา ชีทอง 
2763 นางสาวสุนิสา จนัทร 
2764 นางสาวสุนิสา พิทกัษธ์รรม 
2765 นางสาวสุภลคัน์ ขนุชาํนาญ 



2766 นางสาวสุภาพ คงเอียง 
2767 นางสาวสุภาวดี เหมพนัธ์ 
2768 นางสาวสุภิญญา ย ัง่ยนื 
2769 นางสาวสุรัสวดี เกศสุวรรณ 
2770 นางสาวสุรีซา หะยมีะเกะ 
2771 นางสาวสุรีย ์ กา้งยาง 
2772 นางสาวโสรยา ลอเดง็ 
2773 นางสาวหทยัชนก ทบัทิมทอง 
2774 นางสาวหตัถกานท ์ อิงควระ 
2775 นางสาวอโนดาษ จนัทร์หอม 
2776 นางสาวอรนุช จนัทรสุวรรณรัตน ์
2777 นางสาวอรพิชญ ์ คงสกูล 
2778 นางสาวอรอุมา ชุมแกว้ 
2779 นางสาวอรอุมา สงัวาลย ์
2780 นางสาวอรุณญา นุ่นขาว 
2781 นางสาวอรุณรัตน ์ ธาํรงศรีสุข 
2782 นางสาวอลิษา พาลิพงั 
2783 นางสาวอารดา เป็นสุข 
2784 นางสาวอารีน่า ยสีา 
2785 นางสาวอารีย ์ สุวรรณชาตรี 
2786 นางสาวอารีรัตน์ เขียนวารี 
2787 นางสาวอิสราภรณ์ อุปถมัภ ์
2788 นางสาวเอมอร มีแตม้ 
2789 นายกรัณย ์ เทพรักษ ์
2790 นายกฤตภาส ปานแกว้ 
2791 นายกฤตยพจน ์ บุญช่วย 
2792 นายกฤษฎา พมูเจริญ 
2793 นายกิตติพงศ ์ แกว้เอ่ียมสุข 
2794 นายกิตติพงศ ์ ทองเกิด 
2795 นายกิตติพนัธ์ มะลิลา 
2796 จ่าเอก กิตติศกัด์ิ ศรีสงคราม 
2797 นายเกษมพงศ ์ ติรณานนท ์
2798 นายเกียรติศกัด์ิ อุไรกุล 
2799 นายจตุภูมิ ริยาพนัธ์ 
2800 นายจกัรกริศน์ สุขธรณ์ 
2801 นายจกัรพนัธ์ุ ทิพยศิ์ริ 
2802 นายจิตติณ ภกัดีโชติ 
2803 นายจิรพนธ์ จนัทร์ช่วย 
2804 นายจิระวฒัน ์ วรรณจาโร 
2805 นายชวลัวิทย ์ แกว้ตาทิพย ์



2806 จ.ส.ต. ชตัชยั เพช็รแกว้ 
2807 นายชยัณรงค ์ แกว้บุตร 
2808 นายชยัยทุธ คงสุวรรณ 
2809 นายชยัยทุธ สีเงินยวง 
2810 นายชยัวฒัน ์ พรมประดิษฐ ์
2811 นายชินศรี ศรีศกัด์ิ 
2812 นายณัฐดนยั เรืองกาญจน ์
2813 นายณัฐนนท ์ เผอืกผอ่ง 
2814 นายณัฐนนท ์ วิไลรัตน ์
2815 นายณัฐพงค ์ คงยงั 
2816 นายณัฐพร สุวรรณโณ 
2817 นายณัฐพล คงระงบั 
2818 นายณัฐพล เสรีกลุ 
2819 นายณัฐสิทธ์ิ กฐินทิพย ์
2820 นายไตรรงค ์ ขนุรงค ์
2821 นายทวีชยั พนัธ์สามารถ 
2822 ส.ต.ท. ทศวรรษ ลาเจริญ 
2823 นายทกัษิน ทองหนนั 
2824 นายธนวฒัน์ ข่ายม่าน 
2825 นายธนวฒัน์ เพช็ราการ 
2826 นายธชัชยั ศรีสงคราม 
2827 นายธญัวริศร์ รสจนัทน ์
2828 นายธีรเทพ เพง็สวสัด์ิ 
2829 นายธีรพล ตนัติวชัรพนัธ์ุ 
2830 นายธีรวฒัน์ ปัญญาวนั 
2831 นายนพดล ทองภิรมย ์
2832 นายนพดล พนัธ์จู 
2833 นายนรชยั แกว้หนู 
2834 นายนฐัพล ฉุน้ยอ่ง 
2835 นายปกรณ์ เก้ือเส้ง 
2836 นายปกรณ์ สุวรรโณ 
2837 นายปรวฒิุ สม้แป้นหวาน 
2838 นายประกิจ คนเท่ียง 
2839 นายประกิต ชาตะวิทยากลู 
2840 นายประดิษฐ ์ ก้ิมเส้ง 
2841 นายปิยะณฐั หวงัหนู 
2842 จ.ส.ต. ผดุงเกียรต์ิ แยม้อ่ิม 
2843 นายพงศศ์กัด์ิ เต้ียเลก็ 
2844 นายพงศสิ์ริ สินอุดม 
2845 นายพงษศ์กัด์ิ ขนุอนนัต ์



2846 นายพยฆัพล เพชรจาํนงค ์
2847 นายพรชยั อกัษรชู 
2848 นายพรประเสริฐ ช่อเส้ง 
2849 นายพลวฒั สามะ 
2850 นายพลวฒัน์ เดชารัตน ์
2851 นายพละพร ชุมละออ 
2852 จ.ส.ต. พชัพงษ ์ บุญสนิท 
2853 นายพชัรพล แสงมณี 
2854 นายพทัธ์ดนยั ไดนา 
2855 นายพีระภทัร รัตนมุณี 
2856 นายฟาริส ยาชะรัด 
2857 นายภาณุพงศ ์ ปลอดคง 
2858 นายภานุพงศ ์ สุยสุทธ์ิ 
2859 นายภูกิจ ป่ินทองพนัธ์ 
2860 นายภูธิป สุระสิทธ์ิ 
2861 นายภูวดล โมราศิลป์ 
2862 นายภูวนนท ์ คงหนองชา้ง 
2863 นายมนสั ยีโ่ถ 
2864 นายมหาราช เกียวจนัทึก 
2865 นายมาร์ท ขาวชู 
2866 นายมุฆลิศ อารง 
2867 นายมูฮมัมะ สิเดะ 
2868 นายยศนนท ์ ขนุเพช็ร 
2869 นายยศพล สุกใส 
2870 นายรรินทร์ กระแสโท 
2871 นายระพีพฒัน์ อารยนนัท ์
2872 นายรัชณพล พรหมกาํเหนิด 
2873 นายโรม นาคเรือง 
2874 นายฤทธ์ิธาดา เครือสุข 
2875 นายเลอพงค ์ แกว้กาญจน์ 
2876 นายวรนนท ์ ยงัปากนํ้า 
2877 ส.ต.ต. วรยศ คงยอดแกว้ 
2878 นายวรวิทย ์ สูหา 
2879 นายวชัระ แกว้ศรี 
2880 นายวิญญู สงัขแ์กว้ 
2881 นายวินยัพงศ ์ หาบหละ 
2882 จ.ส.ต. วุฒินนั ขวญัทองยิม้ 
2883 นายศรัณยพ์ร แซ่ตั้น 
2884 นายศราวฒิุ นพแท่น 
2885 นายศิรณัฐ พลขนัธ์ 



2886 นายศุภวฒัน์ โกศล 
2887 นายศุภวฒัน์ ปานจนัทร์ 
2888 จ.ส.ต. สมหมาย คตชลน 
2889 นายสรพร แกว้มี 
2890 นายสราวธุ อ่อนทอง 
2891 นายสันติภาพ หวงัเบญ็หมดั 
2892 นายสาธิต ขอ้บุตร 
2893 ส.ต.ท. สุนทร ชยัหาญ 
2894 นายสุพจน ์ เรืองเพชร 
2895 นายสุรเชษฐ ์ พรหมทองแกว้ 
2896 จ.ส.ต. สุราชภพ บุญราศรี 
2897 นายสุไลมาน เวาะเซ็ง 
2898 นายสุวิภาค พนูสง 
2899 นายอนุรักษ ์ ขาวแดง 
2900 นายอภิฉตัร หนูฤทธ์ิ 
2901 นายอภิชาติ ฤทธิรงค ์
2902 นายอมรเทพ จิตมนต ์
2903 นายอรรถชยั วรรณจนัทร์ 
2904 นายอรรถพร พานแกว้ 
2905 นายอรรถพล ไชยสวสัด์ิ 
2906 นายอคัรพนธ์ กิติโกระ 
2907 นายอบัดุลปาตะ ยโูซะ 
2908 ส.ต.ท. อศัวบดินทร์ เสียงเสนาะ 
2909 นายอาทิตย ์ กาํสุนทร 
2910 นายอาทิตย ์ จนัทร์เตม็ 
2911 นายอานุ ศรีขวญั 
2912 นายอิสมาแอล บูแม 
2913 นายอีรฟาน ซาฟรุ 
2914 นายอุรุพงศ ์ เก้ือรอด 
2915 นายอุฬาร แกว้บริสุทธ์ิ 
2916 นายเอกพฒัน์ สงเขียว 
2917 นายเอกสิทธ์ิ บวัเทพ 
2918 นายฮาลีมิน นาเงาะ 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 
วชิาเอกการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม 
2919 ด.ต.หญิง ปัญญาพร พทุธสนัน่ 
2920 ส.ต.อ. กมลเทพ กลา้แขง็ 
2921 ด.ต. กมัปนาท เบญ็หมดั 
2922 ส.ต.อ. ณัฐพงษ ์ สีหนู 
2923 นายภาคภูมิ ก้ิมดว้ง 



2924 ส.ต.ท. วีรศกัด์ิ เรืองเพง็ 
2925 จ.ส.ต. วีระนนัท ์ พลมา 
2926 ด.ต. ยทุธนา บุญชู 
2927 ส.ต.ท. อศัวนั พฤฒิพฒันพงศ ์

 

วชิาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2928 นางกิตติมา มณีนิล 
2929 นางสาวเกศิณี ฉายมงคล 
2930 นางสาวจรรยา พิศิลป์ 
2931 นางจนัทิมา ขนุทอง  
2932 นางเจนจิรา ปิดตามานงั 
2933 นางชุติมา สุดสาคร  
2934 นางสาวณภทัร อภิสราเมธาสิริ  
2935 นางณฐัณิชาช ์ พณัพิชญนนัท ์ 
2936 นางณฐัวรรณ ล่ามกิจจา 
2937 นางสาวธนารัตน ์ รักใคร่ 
2938 นางสาวนงคราญ บุญอยู ่
2939 นางสาวนภาพร แซ่หลิม 
2940 นางสาวนฤนาท ฟักน่ิม 
2941 นางสาวนทัจิรา จนัทร 
2942 นางสาวนิภาพร โทจนัทร์ 
2943 นางนุชนารถ มูลหา 
2944 นางประนอม แซ่ล้ี 
2945 นางสาวปรียานุช ลิจนาม 
2946 นางสาวปวริศา ชมะโม 
2947 นางผอ่งพรรณ อุริจนัทร์ 
2948 นางสาวผสุดี พุม่นุช 
2949 นางสาวพนิดา นยัขจร 
2950 นางพรชิตา ศรีกลุ 
2951 นางสาวพรรณี ปุ่นหร่ัง 
2952 นางสาวพชัรี บุตรดี 
2953 นางเยาวรัตน ์ คุณมาศ 
2954 นางรมิดา ดรุณ 
2955 นางวราภรณ์ เฉลิมจกัร์ 
2956 นางสาววานิสสา โยธารักษ ์ 
2957 นางสาววาลาพร ไชยปัญญา 
2958 นางสาววิภาวรรณ ลือวงค ์
2959 นางสาววิยะนุช ธนะสันต ์
2960 นางสาววิไลวรรณ ช่องนอนไพล 
2961 นางสาวศจิมา โฉมฉิน 
2962 นางสาวสุปราณี กณัฑมูล 



2963 นางสุพฒัตรา จอ้นเจิม  
2964 นางสาวสุรัตนา เนินลพ 
2965 นางสาวโสรยา คหาปนะ 
2966 นางสาวอรทยั ชินรัตน ์
2967 นางอณัสยา ทองทาย 
2968 นางสาวอสัมา เสมอเพ่ือน 
2969 นายกฤษฎา พิชยัรัตน ์
2970 จ่าอากาศเอก กานต ์ ทรงไตร 
2971 นายกาํพล เขียวมัง่มี  
2972 นายกิตติชยั เพง็แจ่ม 
2973 นายครรชิต เกษรราช 
2974 นายจริญ เอ่ียมยงั 
2975 นายจกัรกฤษณ์ คตตระกาล  
2976 จ่าอากาศเอก จกัรพล แยบภายคาํ 
2977 นายจาํรัส คลงัวิเชียร  
2978 นายจิรัฏฐ ์ พุม่มาลยั  
2979 นายเจตนส์ฤษฏ์ิ อินทร์สนิท 
2980 นายชเนศ บุนนาค  
2981 นายชยัพนัธ์ ศิริถาวรสุวรรณ 
2982 นายชยัยศ ขาวสวสัด์ิกลุ  
2983 นายชยัวฒัน ์ ตน้ปรึกษา 
2984 นายชยัวฒัน ์ มีแกว้  
2985 วา่ท่ี ร.ต. ชยัศิริ เชียงแสน 
2986 นายชิษนพงศ ์ ทรัพยสิ์ริดาํรง 
2987 นายฐิตพล นอ้ยจาด 
2988 นายณัฐกานต ์ ตนัสงัวรณ์ 
2989 นายดนยั จิตตร่ื์น 
2990 นายดนุวศั กาฬพนัธ์ุ  
2991 นายทรงพล คาํใหญ่ 
2992 นายทรงศกัด์ิ คาํผาเยอืง 
2993 นายธงชยั ธรรมอินทร์ 
2994 นายธนกร มงคลยทุธ 
2995 นายธนกฤต ตนัต๊ิบ 
2996 นายธรารุฬห์ กีรติเหมธิมากรม ์
2997 นายธวชัชยั กลมวงศ ์
2998 นายธญัสิทธ์ิ รุ่งศิริวรพงศ ์
2999 นายธิปไตย สุริยนต ์
3000 นายธีรพล ธนะสันต ์
3001 นายธีรสิชญ ์ นาคะ 
3002 พ.อ.อ. ธีระพงษ ์ แยบภายคาํ 



3003 นายนพดล ดรุณ 
3004 นายนิธิโรจน ์ คาํภานุช 
3005 นายนิวฒัน ์ รังสร้อย 
3006 นายบุญช่วย สมเพาะ 
3007 นายบุญเสริม พวงมาลา  
3008 นายประกฤต ชาญณรงค ์
3009 นายประกอบ จงคณารักษ ์
3010 นายประดิษฐ ์ เอม็ยเุด็น 
3011 นายประเสริฐ ช่างเหลก็ 
3012 นายพงษศิ์ริ บุญอํ่า 
3013 นายพรชยั แขมคาํ  
3014 นายพลสิทธ์ิ ดาษดา 
3015 นายพิชาญศกัด์ิ พิชยัพฒิุกลุ 
3016 พ.อ.อ. พิพฒันพงษ ์ อินทร์ขาว 
3017 นายพิศาล กนัธินาม 
3018 สิบโท พษิณุ อินทราช 
3019 นายไพรัตน ์ โนนตานอก 
3020 นายภทัรกร ลีลาภทัรากร 
3021 นายยมนา พฒุสง่า   
3022 สิบตรี รัชเศรษฐ ์ คฤหบดี 
3023 นายวิทยา เกิดแกว้ 
3024 นายวิระพล เครือพนัธ์ 
3025 นายวีระ คะปัญญา 
3026 นายศรายทุธ นามบุตร 
3027 นายศราวฒิุ หวานฉํ่า 
3028 นายศกัด์ิสิทธ์ิ พนัเดช 
3029 นายศิริ ไชยรินทร์ 
3030 นายสนธยา คงทิพย ์
3031 นายสมบูรณ์ มูลมัง่ 
3032 นายสมพงษ ์ มณีรัตน ์
3033 นายสมศกัด์ิ ไชยพนัธ์ 
3034 พนัจ่าเอก สิต ธญันนัท ์
3035 นายสิทธิพงษ ์ เนตรวิเชียร 
3036 นายสิทธิพร อินทร์พรหม 
3037 นายสิทธิศาสตร์ ตน้ศรี 
3038 นายสิรวิชญ ์ พิมพก์ลาง 
3039 นายสุปรีชา ปุณโสนิ 
3040 นายสุพจน ์ เนตรวิเชียร 
3041 นายสุรินทร์ ธนะสันต ์
3042 นายอนุชิต สมิตะมาน 



3043 นายอภิชยั พรหมเพง็  
3044 นายอรรณพ จนัทร์เสนา 
3045 ด.ต. อศัวนนท ์ อรรควฒันเ์ดโช 
3046 นายอาคม ล่ามกิจจา 
3047 ส.ต.ต. อาทร ล่ามกิจจา 
3048 นายอารีย ์ ป้ันแตง  
3049 นายอาฤดี ชมราษี 
3050 นายเอกชยั งามสง่า 
3051 นายเอกวิชญ ์ พรสิริพชัร์ 

 

วชิาเอกการปกครองท้องถ่ิน 
3052 นางสาวกนัยารัตน ์ ทองรักขาว 
3053 นางกลัยา ศรีประเสริฐ 
3054 นางสาวกสุุมา จนัทนเ์สนะ 
3055 นางสาวเขมิกา พนัธ์ุวิไล  
3056 นางเครือวลัย ์ คาํมูล 
3057 นางสาวซากีนะห์ เหมธานี 
3058 นางฐิภาพรรณ กนัทาแกว้ 
3059 นางทิพวรรณ จิตรนิรัตน ์ 
3060 นางสาวทิพวรรณ สุวรรณเวศ 
3061 นางธนกรฐ ์ ยาวิชยั  
3062 นางสาวเพญ็ศิริ ขดัมะโน 
3063 นางสาวมณฑิรา หวา่หลาํ 
3064 นางเยาวเรศ ณ ลาํพนู  
3065 นางวงกต จนัทรมงักร  
3066 นางวณิชา กรอมเกรียง 
3067 นางวรกานต ์ เรืองศรี 
3068 นางวิมล ศิริ  
3069 นางสาววิมลมาศ ไพโรจนบ์วร 
3070 นางสมพิศ หม่อมท่า 
3071 นางสุดา ล่องชุม 
3072 นางอาํภา วงคจ์กัร 
3073 นายกิตติ สุวิพรรณ์ 
3074 นายกิตติพงษ ์ วรรณศรี 
3075 นายกิติศกัด์ิ พฒันกลุ 
3076 นายจุมพล พฒุแกว้ 
3077 นายเจริญ รัตนสุวรรณ 
3078 นายเจษฎา แขง็แรง 
3079 นายชลิต พริกบางเขม็ 
3080 นายเซน หมดัอะดมั  
3081 นายฐายศ บุญพาชนะศรี 



3082 นายณรงคฤ์ทธ์ิ หน่อคาํ  
3083 นายณัฐนนท ์ อินทร์ชุม 
3084 นายดวงจนัทร์ แสนสุยะ  
3085 นายธนพล ศรีเนตร  
3086 นายนิมิตร บุญรอด 
3087 นายนิวฒัน ์ ปัญโญเหียง  
3088 นายประจกัษ ์ ชูแกว้  
3089 นายประสิทธ์ิ ไตรแกว้ 
3090 นายประเสริฐ พรหมจรรย ์
3091 นายประเสริฐ สกลูหรัง 
3092 นายปิยพงษ ์ บุญมี 
3093 นายผล ทองเอ้ือ 
3094 นายพงศอ์ภิวฒัน ์ กาศโอสถ  
3095 นายพินิจ เพชรชู 
3096 นายมนตรี ดอเลาะ 
3097 นายมนู ทองวิไล 
3098 นายวิษณุ จนัทร์บูรณ์  
3099 นายวทุธิชยั สุวรรณชาตรี 
3100 นายศรัณย ์ อินทร์สุวรรณโณ 
3101 นายศราวธุ ทศันลีลพร 
3102 นายศุภชยั ผายนาง  
3103 นายเศกสรร เพช็รมณี 
3104 นายสมยศ สุริเย  
3105 นายสอและ หะมะ  
3106 นายสะอาด บ่าวแช่มชอ้ย 
3107 นายสามารถ ทนัประจาํสินธ์ุ 
3108 นายสารีน ดีนและ 
3109 นายสิริพงษ ์ ดาเระสาและ 
3110 ร้อยตรี สุกาสิทธ์ิ ทองสุข 
3111 นายสุทธิพงศ ์ ยามศิริ 
3112 นายสุทิน ปาโต 
3113 นายสุพล สุขแกว้ 
3114 นายสุพฒัน์ นาคาํ 
3115 นายสุภทัร์ บวัหนั 
3116 นายสุภาพ ทองเพชร 
3117 นายสุรศกัด์ิ ณะรินทร์ 
3118 นายสุรินทร์ ศรณราย 
3119 นายสุวรรณ ตรีไวย  
3120 นายหมดั สมนัเลบ็  
3121 นายอดุลย ์ หมดัอะดมั  



3122 นายอาหลี หลงกาสา 
3123 นายอาํพร ณุกรรณ  

 

การศึกษาบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดบั 1 
วชิาเอกการวดัและประเมนิทางการศึกษา 
3124 นางสาวชรินรัตน ์ บุญนวล 
3125 นางสาวนวรัตน์วดี ชินอคัรวฒัน์ 
3126 นางสาววนัวิสาข ์ วนุกบัหมดั 

 

วชิาเอกการศึกษาปฐมวยั 
3127 นางสาวจิราภรณ์ สิงหภูมิ 
3128 นางสาวพรสุดา ณะวะกะ 
3129 นางสาวรังสิมา นรากรณ์ 
3130 นางสาววนัใหม่ สืบชนะ 
3131 นางสาวสุภาวดี ชายทุ่ย 
3132 นางสาวสุวิศา อินดาํ 

 

วชิาเอกจติวทิยาการแนะแนว 
3133 นางสาวนิตยา หม่ืนแกว้ 
3134 นางสาววีวิมล ไพจิตรจินดา 

 

วชิาเอกเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
3135 นายอรรถพล สีดาํ 

 

วชิาเอกภาษาไทย 
3136 นางสาวคุณาพร ภูริวฒันกลุ 
3137 นางสาวจนัทร์จิรา ทบัไทร 
3138 นางสาวธาริตา นพสุวรรณ 
3139 นางสาวนิภาวรรณ เกตุดว้ง 
3140 นางสาวพรนภา แซ่อุ่ย 
3141 นางสาวอาอีเซาะห์ เจ๊ะมิง 

 

วชิาเอกภาษาองักฤษ 
3142 นางสาวฉตัรลดา สุขเขียว 
3143 นางสาวอตินุช แซ่อุ๋ย 
3144 นายทรงศกัด์ิ ฝอยทอง 
3145 นายพรศกัด์ิ หนูวงษ ์

 

วชิาเอกวทิยาศาสตร์-ชีววทิยา 
3146 นางสาวปัทมา ฮะยบิีลงั 
3147 นางสาวสุนิสา เพช็รไพรวลัย ์

 

วชิาเอกวทิยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 



3148 นางสาวนารีรัตน ์ ทองแท ้
3149 นายศกัด์ิมงคล ยีมี่ 
3150 นายอาทิตย ์ หมวดคงจนัทร์ 

 

วชิาเอกสังคมศึกษา 
3151 นางสาวจามจุรี มณีแนม 
3152 นางสาวปภสัรา เวลาดี 
3153 นางสาวมลัลิกา ใจเยน็ 
3154 นายอรรถพล พลวฒัน์ 

 

การศึกษาบัณฑิต เกยีรตินิยมอนัดบั 2 
วชิาเอกการวดัและประเมนิทางการศึกษา 
3155 นางสาวกชัชลา อุทยัสินธุเจริญ 
3156 นางสาวเจนจิรา เพชรแกว้ 
3157 นางสาวณฐัณิชา ศรีสวสัด์ิ 
3158 นางสาวณฐัวรา ซิวเซ่ง 
3159 นางสาวนงลกัษณ์ หยงสตาร์ 
3160 นางสาววรัญญา จินกระวี 
3161 นางสาวสุภิญญา ยีสุ่่นแกว้ 

 

วชิาเอกการศึกษาปฐมวยั 
3162 นางสาวจุรีรัตน ์ นลบุตร 
3163 นางสาวซลัลียา มุเกม็ 
3164 นางสาวทิวานนัท ์ ขวญันุย้ 
3165 นางสาวเนตรทราย เกิดบวัทอง 
3166 นางสาวเบญจพร ริยาพนัธ์ 
3167 นางสาวปัตตนุช อิสมิง 
3168 นางสาวพจนีย ์ ช่วยณรงค ์
3169 นางสาวพนิดดา ชุมคง 
3170 นางสาวพชัรีย ์ จนัทร์ส่งแกว้ 
3171 นางสาวพชิชารีย ์ ลีวิริยะพนัธ์ 
3172 นางสาวมาริญา บูละ 
3173 นางสาวมาลีน่า อิตนั 
3174 นางสาววิตรา แกลว้ทนงค ์
3175 นางสาวสารีนี สีหมะ 
3176 นางสาวสิริลกัษณ์ เกษตรกาลาม ์
3177 นางสาวสุจรรยา นาคมาก 
3178 นางสาวสุนนัทา ซียง 
3179 นางสาวอภิญญา อ่าวลึกนอ้ย 
3180 นางสาวอญัญาณี ทองศรีเทพ 
3181 นายณัฐนนท ์ จนัทรพทิกัษ ์

 



วชิาเอกจติวทิยาการแนะแนว 
3182 นางสาวกนกวรรณ ไกรภูมิ 
3183 นางสาวกิติญา ฆงัคะจิตร 
3184 นางสาวจุฑาทิพย ์ เทพดนตรี 
3185 นางสาวณฐัวดี เทพธญัญ ์
3186 นางสาวบุตรชล บริเพช็ร์ 
3187 นางสาวปนิดา โมสิกะ 
3188 นางสาวปาณิสรา ทองเหลือ 
3189 นางสาววิไลลกัษณ์ คงตุก 
3190 นางสาวสมฤทยั กระจายศรี 
3191 นางสาวสาลินี ไชยทอง 
3192 นางสาวสุภาวดี กา้นทอง 
3193 นางสาวเสาวรส กิมาคม 
3194 นางสาวองัคณา ยอ้ยรักษ ์

 

วชิาเอกเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
3195 นางสาวกรรณิการ์ สินรา 
3196 นางสาวซูไรนา มะยีแต 
3197 นางสาวทศันีย ์ จนัทวงค ์
3198 นางสาวมณฑาทิพย ์ แกลว้ทนงค ์
3199 นางสาวศิรินาถ ยิง่นยัเกียรติ 
3200 นางสาวหุสนา หมดับิลเฮต 
3201 นางสาวอรพรรณ ฤทธ์ินํ้ า 
3202 นายปริญญา นวลแป้น 
3203 นายศุภณัฐ ตอ้งล้ีพาล 

 

วชิาเอกพลศึกษา 
3204 นางสาวปาริชาติ ประทุมรัตน ์
3205 นายชนาธิป ชูอกัษร 
3206 นายชาติชาย สมภกัดี 
3207 นายนวฤทธ์ิ ศรีสุข 

 

วชิาเอกภาษาไทย 
3208 นางสาวกตญัญุตา สุขประกอบ 
3209 นางสาวกมลวรรณ ไกรสูรย ์
3210 นางสาวกนัยกานต ์ โรจนสุ์วรรณ 
3211 นางสาวจิราวรรณ แกว้สวสัด์ิ 
3212 นางสาวฉนัทลกัษณ์ ทานทน 
3213 นางสาวนริสา อุย้ก้ิม 
3214 นางสาวนยันา ช่างเหลก็ 
3215 นางสาวปนดัดา เวลาดี 



3216 นางสาวปาณิสรา มาละมยั 
3217 นางสาวปารวี บุญเพชร์ 
3218 นางสาวพิณจุฑา ฉิมฤทธ์ิ 
3219 นางสาวพิราภรณ์ สุวรรณวงศ ์
3220 นางสาวภารตี โพธ์ิราม 
3221 นางสาวมชัฌิมา ปล้ืมใจ 
3222 นางสาวยามีล๊ะ โซะย ุ
3223 นางสาววนัวิสาข ์ วฒันสิทธ์ิ 
3224 นางสาวศศิธร รักษายศ 
3225 นางสาวศิริพร พลสิน 
3226 นางสาวศิวิมล สุทธ์ิมี 
3227 นางสาวสิริทิพย ์ จิตจารึกธรรม 
3228 นางสาวสุนยัยา หมดัอะดมั 
3229 นางสาวสุวิมล ลาํทุมลกัษณ์ 
3230 นายกิตติ วงษส์มบูรณ์ 
3231 นายพงศกร พรหมเรืองโชติ 
3232 นายพิทกัษพ์ล อินมณเฑียร 

 

วชิาเอกภาษาองักฤษ 
3233 นางสาวชิดชนก ชูมณี 
3234 นางสาวนํ้าฝน ศุภนาม 
3235 นางสาวนูรูฮูดา สาและนิง 
3236 นางสาวปิยาภรณ์ ชาติบุปผาพนัธ์ 
3237 นางสาวพดัชา กาํมะเริง 
3238 นางสาวมนธิชา ทองหตัถา 
3239 นางสาวเมริน่า จงรักษ ์
3240 นางสาวศวรรยา เทียมชู 
3241 นางสาวอกนิษฐ ์ รามศรี 
3242 นางสาวอธิตา เล่งเจะ 
3243 นางสาวองัศุมา ภูมิเดช 
3244 นางสาวอารียา หมะสนั 
3245 นายยา อีลา 

 

วชิาเอกวทิยาศาสตร์-เคมี 
3246 นายพลรบ เรืองนุ่น 

 

วชิาเอกวทิยาศาสตร์-ชีววทิยา 
3247 นางสาวดาลีลา ดอเลาะแม 
3248 นางสาวพชัริณี สมผล 

 

วชิาเอกวทิยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 
3249 นางสาวเมธ์วดี บุญทอง 



3250 นายธวชัชยั นาคช่วย 
3251 นายอดิเทพ เวชกะ 

 

วชิาเอกสังคมศึกษา 
3252 นางสาวกฤษณา จิตประสงค ์
3253 นางสาวจนัทรา อ่อนหวาน 
3254 นางสาวจิตรลดา รักช่วย 
3255 นางสาวฉตัรสุดา วงัภยั 
3256 นางสาวชุติมา เจริญมาก 
3257 นางสาวฐิตาภรณ์ ช่วงเพช็จินดา 
3258 นางสาวดาราวดี บรรจงช่วย 
3259 นางสาวปรียานุช ไพทูลย ์
3260 นางสาวปิยะรัตน ์ คะชา 
3261 นางสาวผกามาศ เส็นหมาน 
3262 นางสาวพรพรรณ แกว้สุกศรี 
3263 นางสาวลีลาวดี แซ่เจา 
3264 นางสาววรางคณา เกตุชู 
3265 นางสาววนัวิสา ดว้งฉุย้ 
3266 นางสาวศิริพฒัน์ ศรีเปารยะ 
3267 นางสาวสุขงามดี แซ่อ่ึง 
3268 นางสาวสุภาภรณ์ มานะชาํนิ 
3269 นางสาวโสรยา ชูสุวรรณ์ 
3270 นางสาวอาภรณ์ เกษตรสุนทร 
3271 นางสาวอาริสา สงเขียว 
3272 นางสาวอีอานะ ไทยยะ 
3273 นายพีรพฒัน์ ดาํเรือง 
3274 นายวชัรพงษ ์ ชฎารัตน ์

 

การศึกษาบัณฑิต 
วชิาเอกการวดัและประเมนิทางการศึกษา 
3275 นางสาวกมลทิพย ์ ชุมขลิง 
3276 นางสาวกาญจนา ศิริกลัย ์
3277 นางสาวกาญจนา สงเจริญ 
3278 นางสาวจิตราภา กาวิชยั 
3279 นางสาวจิรา ดน้หวงั 
3280 นางสาวชลธิชา ศิริรัตน ์
3281 นางสาวณิชกานต ์ ต้ือดุก 
3282 นางสาวนกจรัตน ์ เสลา 
3283 นางสาวนารีเนตร ยอ้ยสร้อยสุด 
3284 นางสาวนิชนนัท ์ รวมธรรม 
3285 นางสาวนิรมล ขนุอิน 



3286 นางสาวนูรีซนั สิเด๊ะ 
3287 นางสาวปัทมวรรณ แกว้ประดบัเพชร 
3288 นางสาวปัทมา พรหมเมศร์ 
3289 นางสาวผลิกา หนูอุไร 
3290 นางสาวพรปวีณ์ อะรี 
3291 นางสาวพชัราภรณ์ พรมศรี 
3292 นางสาวพสัราภรณ์ ศรีสุขใส 
3293 นางสาวเพญ็พชิชา รัตนะ 
3294 นางสาวภทัราภรณ์ คุม้ครอง 
3295 นางสาวมชัชารี มาสิก 
3296 นางสาวมลัลิกา บาํรุงศรี 
3297 นางสาวเยาฮารี หมดัอะดั้ม 
3298 นางสาววนิดา บิณกาญจน์ 
3299 นางสาววรรณกมล ทิพยม์นตรี 
3300 นางสาววรรณวิศา ทองลูกแกว้ 
3301 นางสาววิภาพร หม่ืนละมา้ย 
3302 นางสาวศิรัญญา เดน็โห 
3303 นางสาวสอฝีหยะ๊ หนุ๊หลี 
3304 นางสาวสุไหวณา เหร็มอะ 
3305 นางสาวเหมรัตน ์ ชูทอง 
3306 นางสาวอมลธีรา เนียมผาสุข 
3307 นางสาวอรณิช อินทฤทธ์ิ 
3308 นางสาวอรวลัย ์ รัตนมณี 
3309 นางสาวอสัมา สวสัดิภาพ 
3310 นางสาวอารีนา เก้ือช่วย 
3311 นางสาวอารียา หมอเต๊ะ 
3312 นางสาวฮาฟีซา ไชยสุวรรณ 
3313 นายสุรรักษ ์ วรรณทอง 

 

วชิาเอกการวดัและประเมนิทางการศึกษา คู่คณติศาสตร์ 
3314 นางสาวซูไรนี เจ๊ะแวสนุง 
3315 นางสาวดารณี ตาแหลม 
3316 นางสาวทิพยสุ์ดา โต๊ะแหมด 
3317 นางสาวอมรรัตน ์ ดาํขนุ 

 

วชิาเอกการวดัและประเมนิทางการศึกษา คู่ศิลปะการแสดง 
3318 นายชยัพรหม กงัแฮ 

 

วชิาเอกการศึกษาปฐมวยั 
3319 นางสาวกชนิภา เพญ็จนัทร์ 
3320 นางสาวกมลชนก ไพโรจน ์



3321 นางสาวกิตติยาภรณ์ แกว้มณี 
3322 นางสาวจิตรลดา จุลนวล 
3323 นางสาวจุราวรรณ สงัขสิ์นเลิศ 
3324 นางสาวชุติมา คงแทน 
3325 นางสาวทราภรณ์ เสาร์หม๋อง 
3326 นางสาวนลพรรณ ช่วยชีพ 
3327 นางสาวปรีชญา ทีฆาพล 
3328 นางสาวพชัรวดี แพวงศจี์น 
3329 นางสาวพิไลพร ปาละกลุ 
3330 นางสาวพิไลพร สมาธิ 
3331 นางสาวยารานีย ์ ยาฟา 
3332 นางสาวรักษสุ์คนธ์ กุลฑล 
3333 นางสาวรัตนา หมีดหรน 
3334 นางสาววรวรรณ เมืองสง 
3335 นางสาวสุกนัยา มาสมาน 
3336 นางสาวสุชาดา คุปตบ์ดินทร์ 
3337 นางสาวสุชาวดี ไชยแกว้ 
3338 นางสาวสุนิศา สมจริง 
3339 นางสาวสุวิภา มณี 
3340 นางสาวเสาวลกัษณ์ สวสัดี 
3341 นางสาวองคอ์ร ละอองเทพ 

 

วชิาเอกคณิตศาสตร์ 
3342 นางสาวกามีละห์ จิใจ 
3343 นางสาวกลุฤดี จนัทร์โชติ 
3344 นางสาวกหุลาบ อารีวงศ ์
3345 นางสาวขนิษฐา ไชยมล 
3346 นางสาวจิตติมา นพคุณ 
3347 นางสาวจุรีรัตน ์ ล่ิมศิริ 
3348 นางสาวเจมภสัสร เศษคง 
3349 นางสาวชญานิศ หนูขวญั 
3350 นางสาวชลนัดา สิงห์อินทร์ 
3351 นางสาวณฐันนัท ์ พฒุยนื 
3352 นางสาวธนิดา ทวีตา 
3353 นางสาวนรีรัตน์ กาญจนาสน์ 
3354 นางสาวนวกนก ศรทอง 
3355 นางสาวปัญจรัศม์ิ ฉิมเรือง 
3356 นางสาวปิยนุช ชูดว้ง 
3357 นางสาวผกากาญจน์ ไหมชุม 
3358 นางสาวฟาอีซ๊ะ มือลี 
3359 นางสาวฟิร์ดาว อาเซ็งมาแบ 



3360 นางสาวภทัรี เนียมสุวรรณ 
3361 นางสาวเมธิกา ทองมีเพชร 
3362 นางสาวยวุดี ภาคอารีย ์
3363 นางสาวเยาวพนัธ์ุ  แรกสกลุ 
3364 นางสาวรุสนานี ไทรทอง 
3365 นางสาวรุสนีดา สาเมาะ 
3366 นางสาววริษฐา เศษวิชยั 
3367 นางสาววชัราภรณ์ หนูเนตร 
3368 นางสาววนัซูรัยณา ดอแม 
3369 นางสาววาสนา ทองสุข 
3370 นางสาววิลาสินี แทนทวี 
3371 นางสาวสุนนัทา รักประทุม 
3372 นางสาวสุภาภรณ์ ทองแท่น 
3373 นางสาวโสภาพรรณ ชายแกว้ 
3374 นางสาวอรอุมา ช่วยจนัทร์ 
3375 นางสาวอญัชนก มีดี 
3376 นางสาวอญัชลี คงเพง็ 
3377 นางสาวอญัญาณี สุมน 
3378 นางสาวอารียา ช่วยดาํ 
3379 นางสาวอาอยัซะ มะลี 
3380 นายกรพล ทิวากรพสุิทธ์ิ 
3381 นายจตุภูมิ มงัคลงั 

 

วชิาเอกจติวทิยาการแนะแนว 
3382 นางสาวกนกวรรณ สูตถิพนัธ์ุ 
3383 นางสาวกมลชนก เมฆไลย 
3384 นางสาวกญัญารัตน ์ นาคเสนา 
3385 นางสาวขนิษฐา เบญ็จพร 
3386 นางสาวจนัจิรา ชูช่วย 
3387 นางสาวจุไรรัตน ์ มดัผนิ 
3388 นางสาวณฐัสินีย ์ ชูประสิทธ์ิ 
3389 นางสาวนิซลัวานี สาและ 
3390 นางสาวนูรีมาลย ์ มูซอ 
3391 นางสาวนูรียา โตะอาดมั 
3392 นางสาวพชัรินทร์ พตุดาํ 
3393 นางสาวฟาตีหะห์ ยโูซ๊ะ 
3394 นางสาวมณีรัตน์ อินทองคาํ 
3395 นางสาวมาเรียณี ระเซาะ 
3396 นางสาวมินทธิ์ตา ชูแสง 
3397 นางสาวยวุดา ทิมกลบั 
3398 นางสาววนิษา ราชนิยม 



3399 นางสาววาทิณี หลาํจะนะ 
3400 นางสาววิมลพนัธ์ จนัทร์เพง็ 
3401 นางสาวสมฤทยั สุขแท ้
3402 นางสาวสิริรัตน ์ ทรงพระ 
3403 นางสาวสุปรีญา ชูสงัข ์
3404 นางสาวสุวรรณา ขวญัแกว้ 
3405 นางสาวอลิซ่า หวนัละเบ๊ะ 
3406 นางสาวอมุาพรรณ ลทัธิธรรม 
3407 นางสาวฮสันา หลาํหลี 
3408 นายจตุรงค ์ พรหมคง 
3409 นายชาญณรงค ์ คล่องใจชน 
3410 นายรณชยั ไชยกลู 
3411 นายรุสดี สุหลง 
3412 นายฤทธ์ิสพล หสันนัท ์
3413 นายศุภศกัด์ิ อ่อนสนัต ์

 

วชิาเอกเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
3414 นางสาวขนิษฐา เกตสุวรรณ 
3415 นางสาวจุฑามาศ ทองสิงห์ 
3416 นางสาวชลธิชา สลาหลง 
3417 นางสาวชารีฮาน สนิ 
3418 นางสาวซูไรนี ละใบมดั 
3419 นางสาวนราวดี อาแซบากา 
3420 นางสาวนอร์อาซีกิน ยโูซ๊ะ 
3421 นางสาวนูรฮายาตี มะสาแม 
3422 นางสาวเบญ็จพร แกว้หวงั 
3423 นางสาวเบญจวรรณ ชูขนัธ์ 
3424 นางสาวปิยนุช  พลูเนียม 
3425 นางสาวฝารีดะ ชุมประมาณ 
3426 นางสาวพนิดา ประเสริฐศรี 
3427 นางสาวพรปวีณ์ ยงัแกว้ 
3428 นางสาวเพียงกานต ์ จินดามณี 
3429 นางสาวฟิตยะ๊ หะยอูีมา 
3430 นางสาวมุกระวี แสงจนัทร์ 
3431 นางสาวเยาวดี กลุทอง 
3432 นางสาววรรณฤดี จิตรนาวี 
3433 นางสาวศศิวรรณ ขวญัเมือง 
3434 นางสาวศิริรัตน ์ ไหมเตม็ 
3435 นางสาวศกุภสัสร คงเพช็ร 
3436 นางสาวศภุรัตน ์ หมอเต๊ะ 
3437 นางสาวสมหทยั แสนหลา้ 



3438 นางสาวสิริลกัษณ์ พนัธ์พงค ์
3439 นางสาวสุภาภรณ์ เหมือนเสน 
3440 นางสาวสุภารัตน ์ แสงเก้ือหนุน 
3441 นางสาวสุรินทิพย ์ คงสุข 
3442 นางสาวโสธยา เมืองชุม 
3443 นางสาวโสภิตา ราชเลก็ 
3444 นางสาวหทยัรัตน ์ เนียมชูช่ืน 
3445 นางสาวหฤทยั พิจิตรกลา้เอ่ียม 
3446 นางสาวอรอมล หมวกสกลุ 
3447 นางสาวออ้มใจ โปแกว้ 
3448 นางสาวอญัชลี ทิพยก์องลาศ 
3449 นางสาวอานีสา มาหะมะสมาน 
3450 นางสาวฮาปีซะ สนู 
3451 นายกิตติคุณ วิไลรัตน ์
3452 นายกิตติพนธ์ ชูส่งแสง 
3453 นายจกัรวาล โกไศยกานนท ์
3454 นายซูฮยัรี บืองาฉา 
3455 นายพศวีร์ เสง้นนท ์
3456 นายพิศทุธา ธรรมเมธากลุ 
3457 นายมนตช์ยั คงเสน 
3458 นายยทุธพนัธ์ุ วฒันาพนัธ์ุ 
3459 นายวชัรพงษ ์ สวสัดี 
3460 นายวาทิต อนัตรเสน 
3461 นายศรายทุธ แกว้มาก 
3462 นายสังกาศวิภู สุวรรณบุตร 
3463 นายสุนนท ์ มิกาศ 
3464 นายอดิพงษ ์ พานพินิจ 
3465 นายอติเทพ เพช็ร์อินทร์ 
3466 นายอรรถพล บุญนวล 
3467 นายอาซาน บินเสห๊าะ 
3468 นายอานนัท ์ บุญเจริญ 
3469 นายอาํรัน มะลี 

 

วชิาเอกพลศึกษา 
3470 นางสาวกิตติมา รักเพชร 
3471 นางสาวตรีนุช บุตรคง 
3472 นางสาวนาถยา สุขศรี 
3473 นางสาวนุชนาถ ไชยจนัทร์ 
3474 นางสาวปรินดา ศรีสุข 
3475 นางสาวพจณีย ์ ศุภฉายากลุ 
3476 นางสาวเพญ็นภา กาญจนพฒัน ์



3477 นางสาวไลล่า ชายเร๊ะ 
3478 นางสาววาทินี ศรีราม 
3479 นางสาวสุกญัญา ขวญัเต่า 
3480 นางสาวอริยา ประทุมรัตน ์
3481 นางสาวอมัพิรา ศรีวรรณ 
3482 นางสาวอาริสา ชนะวรรณโณ 
3483 นายกนัตพชิญะ อรุณกลุ 
3484 นายขจรศกัด์ิ ทองเสมอ 
3485 นายทรงภพ เพชรอาวธุ 
3486 นายธวฒัน ์ ชูจินดา 
3487 นายธญัญวิทย ์ คีรีเดช 
3488 นายธญัวตัร แดงแกว้ 
3489 นายธนัวา หมู่เกม็ 
3490 นายธีระยทุธ บุญมาศ 
3491 นายนรินทร์ ไชยสาม 
3492 นายปกรณ์กิตต์ิ สุวรรณเจริญกิติ 
3493 นายปรัชญา สุวรรณเมือง 
3494 นายผฤทธ์ิ คงจนัทร์ 
3495 นายพงศกร หนูจนัทร 
3496 นายภิรมย ์ อารมยฤ์ทธ์ิ 
3497 นายมงคล แซ่ซัว่ 
3498 นายรณสินทร์ ชาติดาํ 
3499 นายรุจิระ สุวรรณมณี 
3500 นายวศพล ชุมภูบาง 
3501 นายวชัระ ทองเอียด 
3502 นายวนันิวติั ชาํนาญกิจ 
3503 นายวีรพงษ ์ คาํดี 
3504 นายวีรยทุธ์ มุกดา 
3505 นายสมภพ ไภยจินดา 
3506 นายสันติสุข ดาํจุติ 
3507 นายสิทธิศกัด์ิ ฆงัมณี 
3508 นายสุพล บุญเตือน 
3509 นายอณิน เบน็โส๊ะ 
3510 นายอดุล เต้ียเลก็ 
3511 นายอนุรักษ ์ ชูหาญ 
3512 นายอนุศกัด์ิ นุเหร็ม 
3513 นายอาหรูน อิสสาหาก 

 

วชิาเอกภาษาไทย 
3514 นางสาวเกศสุภางค ์ รอดเมฆ 
3515 นางสาวจุฑาทิพย ์ อุทยัรังษี 



3516 นางสาวชนิดา เรืองแกว้ 
3517 นางสาวชุติมา แสงทอง 
3518 นางสาวธนชัญา โดดดี 
3519 นางสาวธนาภรณ์ เพชรช่วย 
3520 นางสาวธญัดารินทร์ กุลบุตร 
3521 นางสาวนิสานาถ สงรักษ ์
3522 นางสาวนุชนาถ สุวรรวรณ์ 
3523 นางสาวปิยมาศ สุวรรณศรี 
3524 นางสาวพรพรรณ คชภูมิ 
3525 นางสาวภทัระดา ดวงเกิด 
3526 นางสาวรัชฎาพร ตณัฑสิทธ์ิ 
3527 นางสาวรัชนีกร แกว้หวาน 
3528 นางสาวรัตนา ดาํดี 
3529 นางสาวริฟฮาน หะยอีาแว 
3530 นางสาวรูสมีนี เจะและ 
3531 นางสาวลดัดา พรหมขวญั 
3532 นางสาววรรณี ศรีสวสัด์ิ 
3533 นางสาววิภาวดี ชลสินธ์ุ 
3534 นางสาวศิริลกัษณ์ เก้ือมณี 
3535 นางสาวสภสัภร คงจนัทร์ 
3536 นางสาวสุดารัตน ์ นารอย ี
3537 นางสาวสุธิดา โพชสาลี 
3538 นางสาวสุนิดา แซ่ล้ิม 
3539 นางสาวเอริญญา มจัฉา 
3540 นายณัฐพงศ ์ จุลสินธนาภรณ์ 
3541 นายธีรนนัท ์ รัตตะ 
3542 นายรัตนพนัธ์  เจนวานิช 
3543 นายสุเมธ บุสโร 

 

วชิาเอกภาษาองักฤษ 
3544 นางสาวกชพรรณ ผลสุย 
3545 นางสาวกฤษณา บุญมา 
3546 นางสาวกญัญากาญจน ์ มะโนมยั 
3547 นางสาวจนัจิรา ทองมี 
3548 นางสาวจิราพร เช้ือดี 
3549 นางสาวจิราภรณ์ สงฆจิน 
3550 นางสาวฉตัรสุดา สารพงษ ์
3551 นางสาวชุติมณฑน์ จงรักษ ์
3552 นางสาวดรุณวรรณ คงนวล 
3553 นางสาวต่วนนูรีน นิรอแซ 
3554 นางสาวนุร์อาดีลา มะดาโอ๊ะ 



3555 นางสาวบราลี สุขบาํเพญ็ 
3556 นางสาวปรียาภรณ์ แสงอรุณ 
3557 นางสาวภาวิณี  ใจแท ้
3558 นางสาวภาวินนัท ์ ละมา้ย 
3559 นางสาววรรณวิภา สินนุกลู 
3560 นางสาววรัญญา ทองงาม 
3561 นางสาววลัภา บุตรเหม 
3562 นางสาวศิริพร เตม็ภูมิ 
3563 นางสาวสุจนัทร์ญา ปราบโรค 
3564 นางสาวอรอนงค ์ พิมเสน 
3565 นางสาวอริศรา สิงหเสนี 
3566 นางสาวอินทิรา ศรีพล 
3567 นายต่อศกัด์ิ ศรีแกว้แฝก 

 

วชิาเอกวทิยาศาสตร์-เคมี 
3568 นางสาวกรกช  ดว้งเมือง 
3569 นางสาวกิตติญา เอ้ือกฤดาธิการ 
3570 นางสาวจารุวรรณ หวนัสู 
3571 นางสาวจินนภา นุ่งอาหลี 
3572 นางสาวจุฑารัตน ์ เจะสะตาํ 
3573 นางสาวซาฝีน๊ะ แอหลงั 
3574 นางสาวไซนะ ยโูซะ 
3575 นางสาวณฐัตา หมดัสู 
3576 นางสาวธนัยช์นก นวลวงศ ์
3577 นางสาวธนัวารัตน ์ พลูหนงั 
3578 นางสาวนพวรรณ พรรณราย 
3579 นางสาวนวพร เทพแสง 
3580 นางสาวนิชนนัท ์ ชุมปถมัภ ์
3581 นางสาวนูรไลลาร์ นุย้เดน็ 
3582 นางสาวนูรอสัวา ดือราแม 
3583 นางสาวนูรฮีดายะห์ เดง็กาเยา๊ะ 
3584 นางสาวเบญจวลัย ์ แกว้อุทยั 
3585 นางสาวปนดัดา รือเสาะ 
3586 นางสาวปัทมา จนัทรัตน ์
3587 นางสาวฟาดีละห์ เหะซา 
3588 นางสาวภารดี ปานแกว้ 
3589 นางสาวภาวียา ล้ิมวิไล 
3590 นางสาวมซัณี เจะแมง็ 
3591 นางสาวใยดา มูนีมูสี 
3592 นางสาวรอฮานี สาแล 
3593 นางสาวรุสนี สาและ 



3594 นางสาวรุสมี นิสาและ๊ 
3595 นางสาววรรณนิศา โต๊ะดาํ 
3596 นางสาววรรณลี ชยัวิฉาน 
3597 นางสาวศรีสุคนธ์ บุญปถมัภ ์
3598 นางสาวสาวีลฮูดา ยาํหะ 
3599 นางสาวสิตานนั นาคะสรรค ์
3600 นางสาวสิริวนัวิภา สุดายงค ์
3601 นางสาวสุไรนี มะเดง็ 
3602 นางสาวอรพินท ์ สนหละ 
3603 นางสาวองัสุมาลิน  พฒัสงค ์
3604 นางสาวอนัซอรียะ๊  จินดามณี 
3605 นางสาวอานีตา มาซี 
3606 นางสาวอารีนี และมะลี 
3607 นางสาวอารียา มามะ 
3608 นางสาวอุซลัมา อาหวงั 
3609 นางสาวอุไรวรรณ สงจนัทร์ 
3610 นางสาวเอมมิกา ชนะสิทธ์ิ 
3611 นางสาวแอเสาะ มูหะมะ 
3612 นางสาวฮานานีย ์ เจ๊ะมิง 
3613 นายไฟซอล สะอุดี 
3614 นายศราวธุ จงรักวิทย ์
3615 นายสมชาย ทองเอียด 
3616 นายอภิสิทธ์ิ เยาวด์ว้ง 
3617 นายอรรถพล พลกาํจร 
3618 นายอานนท ์ นิยมเดชา 
3619 นายอุสมาน มือลี 

 

วชิาเอกวทิยาศาสตร์-ชีววทิยา 
3620 นางสาวกนกลดา แต่สกลุ 
3621 นางสาวกนกวรรณ จงทอง 
3622 นางสาวกาญจนา พรหมเทพ 
3623 นางสาวกาวซา ยอืแฮ 
3624 นางสาวคนางค ์ สนัแกว้ 
3625 นางสาวจิรา ทองอ่อน 
3626 นางสาวชญานี ธราพร 
3627 นางสาวนงลกัษณ์ คงเควจ็ 
3628 นางสาวนุรไอนี ยอืเลาะ 
3629 นางสาวปณฐัฎา หนูมาก 
3630 นางสาวปิยรัตน์ พารเพิง 
3631 นางสาวปิยะพร เร๊ะดุมหลี 
3632 นางสาวพชัรี ขรีดาโอะ๊ 



3633 นางสาวพาตือมา อาแว 
3634 นางสาวเพญ็นภา ทองวิเศษ 
3635 นางสาวฟาตีมะห์ แวสะแม 
3636 นางสาวมสัรียา เดน็มูณี 
3637 นางสาวมูนี สะแวบาโง 
3638 นางสาวยพุยง ธรรมสะโร 
3639 นางสาวโรสนี เฉลิม 
3640 นางสาววธิตา โต๊ะสมนั 
3641 นางสาวศิริญา วรรณบวร 
3642 นางสาวศิริพร นาคเนนยั 
3643 นางสาวสญาทิพย ์ สุวรรณรัตน ์
3644 นางสาวสุชาดา ฮิบมนัคาน 
3645 นางสาวสุดารัตน ์ มีสุข 
3646 นางสาวสุพาภรณ์ คงเอียง 
3647 นางสาวสุภทัรา ชายภกัตร์ 
3648 นางสาวสุภาพร หนูวงค ์
3649 นางสาวสุไรยา ล่าหมนั 
3650 นางสาวเสาวณีย ์ พรหมคง 
3651 นางสาวเสาวณีย ์ เภอสม 
3652 นางสาวอปัสร สนัหละ 
3653 นางสาวเอ้ืออารี มนตลกัษณ์ 
3654 นายจารุวตัร วิริยะธรรมสกลุ 
3655 นายพงษพ์ิพฒัน์ วีระประทุม 
3656 นายสุวิวฒัน์ นวลพลบั 
3657 นายอุดมฤทธ์ิ ถาวร 

 

วชิาเอกวทิยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 
3658 นางสาวเกสร มรรคาเขต 
3659 นางสาวขนิษฐา แกว้ขวญั 
3660 นางสาวจารุวรรณ แซ่หลี 
3661 นางสาวจิราพร สุพรรณพงศ ์
3662 นางสาวจิราวรรณ แกว้คาํ 
3663 นางสาวชลิตา ทองเพิม่ 
3664 นางสาวฐิตาภา มาฮามะนอ 
3665 นางสาวธีราพร เนียมมีศรี 
3666 นางสาวนาซีฟะห์ อิสารี 
3667 นางสาวนาญีบะฮ ์ พายบิ 
3668 นางสาวนิตยา สวยงาม 
3669 นางสาวนิเยาะ นิแม 
3670 นางสาวนูรมี คาเดร์ 
3671 นางสาวนูรีซนั เจ๊ะโตแซะ 



3672 นางสาวพนิตตา กองแกว้ 
3673 นางสาวฟัรฮานา มะเร๊ะ 
3674 นางสาวภทัรนนัท ์ มีงาม 
3675 นางสาวมนรัตน์ หมดัประสิทธ์ิ 
3676 นางสาวมารีณีย ์ ตาเยะ 
3677 นางสาวรสมาลิน สุวรรณศรี 
3678 นางสาวรอกีเยาะ แวดูย ี
3679 นางสาวศิริพร เกิดอะโน 
3680 นางสาวสารีนา มหามะ 
3681 นางสาวสุนิสา ช่วยเรือง 
3682 นางสาวอริยส์ร ภูริอคัรวณิชย ์
3683 นางสาวอสัมะห์ มะรานอ 
3684 นางสาวอาซานะ แมเราะ 
3685 นางสาวอารีนา บินดอเลาะ 
3686 นายชยัวฒัน ์ แกว้บุตร 
3687 นายตน้นํ้ า พลวฒัน์ 
3688 นายบรรชา  เน้ืออ่อน 
3689 นายบุญทวี นิยมเดชา 
3690 นายประเสริฐ มยัทอง 
3691 นายปาณชยั จนัสุรีวงค ์
3692 นายอธิวฒัน์ เสนาทบั 
3693 นายอลัอมีน แวดอเลาะ 
3694 นายอาลีฟ สะบูดิง 
3695 นายอานีส สะนิวา 

 

วชิาเอกสังคมศึกษา 
3696 นางสาวกมลชนก จนัทร์ส่งแสง 
3697 นางสาวกรปภา สุรียแ์สง 
3698 นางสาวกาญจนา ผาจบ 
3699 นางสาวกาญจนา รัตนมุสิทธ์ิ 
3700 นางสาวจนัติมา ตาแกว้ 
3701 นางสาวจนัทรัสม ์ สุขสงวน 
3702 นางสาวจารุนนัท ์ มิสสัง 
3703 นางสาวจิตชนก ประชุมทอง 
3704 นางสาวจีราลกัษณ์ วงษแ์กว้ 
3705 นางสาวชนิดา คงไข่ศรี 
3706 นางสาวณชิันนัทน ์ ชูจุย้ 
3707 นางสาวณฐัริกา ภูริณฐัชานนท ์
3708 นางสาวณิชาภทัร อภิบาลศกัด์ิ 
3709 นางสาวทิพวรรณ ใหม่แกว้ 
3710 นางสาวธนาภรณ์ มาศเสม 



3711 นางสาวนงลกัษณ์ จินดาพงศ ์
3712 นางสาวนภาดา ชาญนคร 
3713 นางสาวนทัธิวรรณ งามเพยีร 
3714 นางสาวนิตยา หลาํสะ 
3715 นางสาวนิลุบล คนเท่ียง 
3716 นางสาวปาลิตา มากกลาย 
3717 นางสาวผกามาศ คงชนะ 
3718 นางสาวพรพิมล สิทธิหาญ 
3719 นางสาวพรรณราย กงัง่ิน 
3720 นางสาวพรสุภา ดวงสี 
3721 นางสาวพชัรี งามพร้อม 
3722 นางสาวพชัรี สมบติัวงศ ์
3723 นางสาวมธุรส เพชรอนนัต ์
3724 นางสาวรณิดา ปรีพนัธ์ 
3725 นางสาวรัตติกาล จีณะวงค ์
3726 นางสาวรัตนใ์จ ดามนัเต๊ะ 
3727 นางสาววรกมล เทพยากร 
3728 นางสาววินิดา กิมล่อง 
3729 นางสาวสิวนี หนูนุย้ 
3730 นางสาวสุนดัดา สลาํเหม 
3731 นางสาวสุนิษา ยิม้ยอ่ง 
3732 นางสาวไหมศรีแพร สมสงค ์
3733 นางสาวอมัพวนั เพชรบุญวรรโณ 
3734 นางสาวอารีวรรณ สนัสาหดั 
3735 นางสาวอาอีซ๊ะ เหม 
3736 นายเกียรติภูมิ คงขาํ 
3737 นายจารุวฒัน ์ โกศยักานนท ์
3738 นายธนากร เกษตรสุนทร 
3739 นายธีรวฒัน์ ขรัวทองเขียว 
3740 นายนรัตว ์ ล้ิมสุวฒันกลุ 
3741 นายนนัทวี สิวลกัษณ์ 
3742 นายวิทวสั นิดสูงเนิน 
3743 นายวิรยทุธ มะอีซอ 
3744 นายสุเมธา แสงสวา่ง 
3745 นายอโณทยั ม่วงเปีย 
3746 นายอนุรัตน์ แยม้สุวรรณ 

 
 


