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รายชื่อบนัฑิต สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557  รับปริญญาบัตร ปกีารศึกษา 2558 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   
สาขาวิชาการพัฒนาที่ย่ังยืน 
1 MISS  HLA  MYAT MOORE 
2 นางดวงฤดี พ่วงแสง 
3 นางสาวสุดารัตน์ สุดสมบูรณ ์
4 พ.ต.ท. พรณรงค์ การอรชัย 
 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
5 นางสาวเกยูร กิตติธเนศวร 
6 นางจิราภรณ์ วิริยะพงษากุล 
7 นางสาวนพมาศ จตุปาริสุทธ์ิ 
8 นางสาวปณิตา ชินวัตร 
9 นางสาวปริมกนกพัช วงศ์ทวีรัตน์ 
10 นางสาววรวลัญช์ วงศ์ทวีรัตน์ 
11 พ.ต.ท.หญิง อนันยา พลจันทร ์
12 นางอภิสรา หัสเสนะ 
13 พ.ต.ท. ฐนภัทร กิตติวงศา 
14 นายตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง 
15 นายธีรอัศญ์ สีหสินอิทธ 
16 พ.ต.อ. พจน์ ฟอร์ต้ี 
17 นายพลกฤต แสงอาวุธ  
18 ด.ต. รวี ช่ืนชม 
19 พ.ต.อ. เรวัต หัสเสนะ 
20 นายศักดา ต้ังจิตวัฒนากร 
21 นายศิระ ยงญาติ 
22 นายษุภมน หงสกุล  หุตะสิงห์ 
23 นายเอราวัณ ทับพลี 
 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
24 นางสาววชิรา หงษ์ทอง 
25 นางสาวอัจจิมา หนูคง 
26 ว่าที่พันตรี จักรกฤษณ์ จุฑาทิพรัตน์ 
27 นายสมพร ขุนเพชร 
28 นายสามารถ รอดสันเทียะ 
 
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาภาวะผู้นาํทางการบริหารการศึกษา 
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29 นางกัลยาณี ยังสังข์ 
30 นางสาวนวลแสง สูคีร ี
31 นางสาวสุไรยา หนิเร่ 
32 นายบุญส่ง ทองเอียง 
 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  
33 นางสาวกัญญาภัทร บูหมิด 
34 นางสาวกัลยาณี ปานดํา 
35 นางสาวเกศรินทร์ โพธ์ิอาศัย 
36 นางสาวณฐมน รอดเกลี้ยง 
37 นางสาวดรุณวรรณ สุขเพ็ชร 
38 นางสาวนภาพร อินทร์สนอง 
39 นางสาวพีชา รัตนศรี 
40 นางสาววรางคณา ผลกล้า 
41 นางสาวสนธวรรณ สุขสว่าง 
42 นางสาวสาทินี สุวิทย์พันธ์ุวงศ์ 
43 นางสาวสายฝน รมณีย์ 
44 นางสาวสิริพันธ์ุ มณีรุ่งสกุล 
45 นางสาวสุนันทา โชติธรรม 
46 นางสาวสุนิสา เพ็ญแก้ว 
47 นางอมลวรรณ ยอดรัก 
48 นางสาวอาทิตยา บุญฤทธ์ิ 
49 นางสาวแอนนา มู่สา 
50 นายกิจติวัฒน์ รัตนมณี 
51 นายกิตติพงษ์ ประวัติ 
52 นายจิรวัฒน์ สวัสด์ิชูแก้ว 
53 นายธนาพัฒน์ วรธงไชย 
54 นายนพดล พรหมทอง 
55 นายมูฮัมหมัดอัลฟาแตห์ เด็ง 
56 นายสุวรรณ พรมเขต 
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม 
57 จ.ส.ต.หญิง กาญจนา เช่ียวน้อย 
58 ส.ต.อ.หญิง ขวัญหทัย วุฒิบุญญะ 
59 ด.ต.หญิง ชนิตา กาญจนอุดม 
60 จ.ส.ต.หญิง ดรุณี ท้าวสกุล 
61 จ.ส.ต.หญิง ปมลภรรท กรดเต็ม  
62 ร.ต.อ.หญิง วัลยา ศรีละคร  
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63 ด.ต.หญิง สาวิตรี ศรีศรยุทธ์ 
64 ด.ต. กิตติธัช อมราพิทักษ์  
65 ร.ต.ต. กิตติศักด์ิ มังสาทอง 
66 ว่าที่ พ.ต.ต. เฉลิม ศรีสงค์  
67 ด.ต. ชัพ ชูสุวรรณ์ 
68 ร.ต.ท. ชํานาญ ทรัพย์สิน 
69 ด.ต. ธานิน สุวรรณชาตรี  
70 ร.ต.ต. บุญธรรม มากมณ ี
71 ร.ต.ท. ปกรณ์ ทองมุณี 
72 ว่าที่ ร.ต.ต. ประจวบ สุวรรณรัตน์  
73 พ.ต.ต. พงษ์สวัสด์ิ อินทสร 
74 พ.ต.ท. ไพบูลย์ กันนิยม 
75 ว่าที่ ร.ต.ท. วินิตย์ ไชยเวทย์  
76 ด.ต. ศร มณีมาศ 
77 ร.ต.ท. สานิตย์ ไอยสุวรรณ์ 
78 ด.ต. สุทธิพงศ์ พงษ์สุวรรณ 
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ : วิชาเอกการปกครองท้องถ่ิน 
79 นางสาวจรวยพร ทองแก้ว  
80 นางจิราวัลย์ หนูนวล 
81 นางชยากร สังข์เศรษฐ  
82 นางสาวฐิติชญา สงสังข์  
83 นางสาวถิรวรรณ บุญนุ้ย  
84 นางนิตยา จู้เถี้ยง  
85 นางสาวผาณิตา สาระอาภรณ์  
86 นางพรรณี เตชะวรรโต 
87 นางสาวพิชชาภา สงขาว 
88 นางสาวเพ็ญทิพย์ พุทธสุภะ  
89 นางมณฑา จันทมาศ 
90 นางสาวมาริษา แก้วเมือง 
91 นางสาวลัดดา อินทนะนก 
92 นางสาววราภรณ์ สังข์ทอง 
93 นางวลีรัตน์ จันทนา 
94 นางวินิตา มรรคาเขต  
95 นางสาวสมจิต จันทรัตน์ 
96 นางสุกัญญา ทองอ่อน  
97 นางสุดใจ บุญดัด 
98 นางสาวสุดา หนูมาก  
99 นางสุปราณี หวังนุรักษ์ 



4 
 

100 นางเสาวดี ศิลปะ 
101 นางสาวเสาวภา เพชรจํารัส  
102 นางสาวอัจจนาวดี บินตํามะหงง  
103 นางอาภรณ์ นุ้ยสุข  
104 นางอารมย์ กบิลพัตร  
105 นางอํานวย เกิดฉิม  
106 นายกูดาเร๊ะ กูยาหยา 
107 นายเกียรตินิวัฒน์ เกษตรสมบูรณ ์ 
108 นายขจรศักด์ิ เดชวัน  
109 นายคณิต ฤทธิวงค์ 
110 นายจรัส นิลทะรัตน์  
111 นายเจะอารง เจะและ 
112 นายธันนพัฒน์ จิตร์เสน 
113 นายนิวัตน์ หมัดอะด้ัม  
114 นายปาลิต สังข์วิสุทธ์ิ  
115 นายมนัส สาเหล็ม  
116 นายมูฮัมหมัดดาริยัน สาเมาะ  
117 นายวุฒิพงศ์ นวลสนอง  
118 นายสมสิทธ์ิ พรหมรักษ ์
119 นายสุพานุมาศ อุนทรีจันทร์  
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการระบบสขุภาพ 

120 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีมุข 
121 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาพร ด่านปิยโชคกุล 
122 นายภานุวัฒน์ พรหมสังคหะ 
123 นายอดิศร ชุมคช 
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

124 นางสาวศศิธร สอนนํา 
125 นายปัตตะ ฮาแว 
126 นายสุไหลหมาน หมุดลิหมีน 
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา 

127 นางสาววราพร ขันเงิน   
128 นางสาวอรวรรณ บุญส่ง 
129 ว่าที่ ร.ต.หญิง อรอุษา อินวรรณะ 
130 นางสาวอาอีเสาะ สาและ 
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

131 นางสาวมัลลิกา เกลี้ยงเคล้า 
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาฟสิกิส์ 

132 นางสาวกาญจนา หนูจีนเส้ง 
133 นางสาวทัศนียา เพชรชู 
134 นางสาวทิพวัลย์ ขลิดรัม 
135 นางสาวปานตา สุระกําแหง 
136 นายอารมณ์ ปุเต๊ะ 
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาํปรึกษา 

137 นางกอบกาญจน์ เพชรบางโกระ 
138 นางศลักษณ์ภร พลอยวงศ์ 
139 นางสาวสมเพียร หนูขาว 
140 นางสาวสุธาทิพย์ หนิเหม 
141 นายกวีวัฒน์ เอ่ียมพิทยารัตน์ 
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาไทยคดีศึกษา 

142 นางสาวสุธารัตน์ รัตนคช 
143 นายเปล่งศักด์ิ แสงป้อม 
144 นายวนัส ทองนุ้ย 
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม 

145 นางสาวกังชฎาทิพย์ สมมาตร 
146 นางสาวจินตนา นาคจินดา 
147 นางสาวผกามาศ ครุธามาศ 
148 นางสาวภัควลัญซ ์ เจริญดี 
149 นางสาวเย็นตา อภัยรัตน์ 
150 นางสาวศิริพร จันทะสะเร 
151 นางสโรชา บริสุทธ์ิ 
152 นางสุธิดา คงถาวร 
153 นางสาวสุภา แก้วนวล 
154 นางสาวอามีเนาะห์ บือแน 
155 นายโกมล บุญศร ี
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156 นายจีระศักด์ิ แก้วมรกต 
157 ว่าที่ร้อยตรี รองรัชต์ คงบ้านควน 
158 นายสุบิน พุดแก้ว 
159 นายสุริยา ผ่องสุวรรณ 
160 นายอรรถพล ศรีประมวล 
161 ว่าที่ร้อยตรี อรรถพล อรรถานุรักษ์ 
 
การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

162 นางสาวกชพรรณ คงวัฒนานนท์ 
163 นางสาวกาญจนา ชนะชัย 
164 นางกาญจนา ประทุมวัลย์ 
165 นางสาวการะเกต ศรสุริยวงศ์ 
166 นางสาวจริยา หมัดอะดํ้า 
167 นางสาวจารี ไชยหมาน 
168 นางจิดาภา อินทรสมบัติ 
169 นางสาวชลลดา ช่างแก้ 
170 นางสาวช่ืนสุมน ขวัญจันทร ์
171 นางซารีพ๊ะ อับดุลกอเดร์ 
172 นางญามีฬา แวนามะ 
173 นางสาวณัฏฐกานต์ ขันธ์พิสุทธ์ 
174 นางสาวณัฐวรรณ จันทร์มณ ี
175 นางณิชาภัทร กาญจนพันธ์ุ 
176 นางดวงกมล หนูทอง 
177 นางสาวไดน่า บิลแสะ 
178 นางธัญลักษณ์ บางัสสาเร๊ะ 
179 นางสาวธันย์รดา เนติ 
180 นางสาวธีราภรณ์ สําอางศรี 
181 นางสาวนงนภัส บัญชาพัฒนศักดา 
182 นางสาวนฤมล คูนิอาจ 
183 นางสาวนันท์ชญาน์ เสือสิงห์ 
184 นางสาวนัสรีน อับดุลเลาะ 
185 นางสาวนูรุลฮูดา สาแมแน็ง 
186 นางสาวบุญประภา ช่วยชม 
187 นางบุญพา จารนัย 
188 นางสาวเบญญทิพย์ ชูปล้อง 
189 นางสาวใบด๊ะ เหมือนกู้ 
190 นางสาวประภาศรี ทองชูดํา 
191 นางปรีดา เกิดสุวรรณ 
192 นางสาวปัทมาภรณ์ ไหมแก้ว 
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193 นางปาริชาติ ชูสุวรรณ 
194 นางสาวป่ินอนงค์ คงเติม 
195 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ 
196 นางพันทิพา บุญชัก 
197 นางพีรภรณ์ บุญสมพร 
198 นางสาวภรณ์ทิพย์ สาละล ี
199 นางสาวภรณี จิวัฒนาชวลิตกุล 
200 นางสาวรัตนาวดี ผ่องเส้ง 
201 นางรําไพ ศรีคง 
202 นางสาวไลลา เจะซู 
203 นางวราภรณ์ หนูสังข์ 
204 นางสาววันวิสาข์ ป่ินทองพันธ์ 
205 นางวิลาวรรณ ศรีสังข ์
206 นางสาวไวริญ พยุงเกียรติคุณ 
207 นางสาวศศิธร นวลจันทร ์
208 นางศุภกาญจน์ ขวัญหล ี
209 นางสาวสากีน๊ะ สาเหมา 
210 นางสาวสายใจ เกษม 
211 นางสาวสุกัลญา ขุนธน 
212 นางสุทธิชา เพ่ิมบุญ 
213 นางสาวสุไลดา เลาะยา 
214 นางสาวอัญญรัตน์ ศักดิรัตน์ 
215 นางสาวเอษรา ฮามิ 
216 นายกูสมาน กูหลง 
217 นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา 
218 นายคณุานนต์ ทองกรด 
219 นายคุณานนท์ หนูทอง 
220 นายคุณาวัฒ ป่ินสงคราม 
221 นายไคหยิน แซ่โจว 
222 นายจักราวุธ หลีหนุด 
223 นายจุมพล นิลรัตน์ 
224 นายเจษฎารัฐ ประกอบกิจ 
225 นายเชาวลิต จินดาประเสริฐ 
226 นายซอบรี แวหะยี 
227 นายโซฟัน เลาะยา 
228 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ 
229 นายดนุพันธ์ จุลฉีด 
230 นายดัยลามี เบ็ญบาเห็ม 
231 นายทวี สมหวัง 
232 นายธันวา พรหมสุข 
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233 นายธีระศักด์ิ ด้วงสีนวล 
234 นายบรรดิษฐ์ จันทร์ผุด 
235 นายบุญนํา หมีนยะลา 
236 นายประสิทธ์ิ ทองคํา 
237 นายภามรัฐ อินทฤทธ์ิ 
238 นายเรืองศักด์ิ ครูอ้น 
239 นายลิขิต สนิ 
240 นายวิทวัช จันสุรีวงค์ 
241 ว่าที่ร้อยเอก วีรฉัตร โสเจยยะ 
242 นายศรัญญ ู มามะ 
243 นายษมาวีร์ บุญรอด 
244 นายสมิทธ์ิ เก้ือคลัง 
245 นายสาธิต แก้วศร ี
246 นายสิทธิศักด์ิ ศรีสังข ์
247 นายสุจินต์ แสงประสิทธ์ิ 
248 นายสุเชษฐ์ เนตรจรัสแสง 
249 นายสุทัศน์ จันทรัตน์ 
250 นายสุพลเดช มากชู 
251 นายอภิรักษ์ แสงอรพินท ์
252 นายอภิสิทธ์ิ เบญจมามาศ 
253 นายอาณัติ สายสลาม 
254 นายอํานวย เพชรนุ่ม 
255 นายอิสมัน สามะ 
256 นายอุซมาน มะหะมิด 
257 นายอุทัย บุญเพชรทอง 
258 นายอุสมาน วาสารี 
 
การศึกษามหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน 

259 นางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี 
260 นางสาวดวงใจ ไพชํานาญ 
261 นางสาวนงนภัส แก้วชาฎก 
262 นางสาวนูรีมี อาแว 
263 นางสาวเบญญาภา บุญช่วย 
264 นางสาวพฤศจิ อุ่นอก 
265 นางสาวฟาดีละฮ์ ศรัทธาสุภัคกุล 
266 นางสาวภิรมยา ยงประเดิม 
267 นางสาวมายีดะห์ เง๊าะเห๊าะติ 
268 นางสาวยามีละห์ สุกี 
269 นางสาวรอกีเย๊าะ บาเหม 
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270 นางสาวรัชนี แก้วเจริญ 
271 นางสาววนิดา สาระพางค์ 
272 นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภักดี 
273 นางสาวสุจิตรา เจริญขวัญ 
274 นางสาวสุวตี มัจฉา 
275 นางสาวสุวิชญา ภู่ทับทิม 
276 นางสูใบดะห์ มะเซ็ง 
277 นางสาวไสว ไชยสาลี 
278 นายเขมภพ นพคุณ 
279 นายณัทพล ศักดิรัตน์ 
280 นายมะกาดาฟี หะยีตาเละ 
281 นายมานพ ชูคง 
282 นายวิทยา พยายาม 
 
การศกึษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 

283 นางสาวเกสรา จิตต์ณรงค์ 
284 นางนฤมล บุญทอง 
285 นางปุณญาดา สุวรรณมณี 
286 นางสาวเปมิกา สังข์ขรณ ์
287 นางเพ็ญศรี มณีรัตน์ 
288 นางสาวภัทรพร บูรพนาวิบูลย์ 
289 นางมาริสา ปานงาม 
290 นางสาวศศิธร บุษภักค์ 
291 นางสาวสุรางคนา หนูประกอบ 
292 นางสาวอิคลาศ อาแซดอยิ 
293 นางสาวฮาซน๊ะ มิง 
 
การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร ์

294 นางสาวคณิษฐา จํานงจิต 
295 นางสาวคอรีเยาะ เจ๊ะโซะ 
296 นางสาวจริยาภรณ์ ป้อมสุข 
297 นางสาวณริศรา อรรฆยมาศ 
298 นางสาวณัฐกานต์ ชูคง 
299 นางสาวตวงพร ยุทธสะอาด 
300 นางสาวนวลอนงค์ ชัยกิจ 
301 นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้ว 
302 นางสาวเบญจพร ย่านวารี 
303 นางสาวปทุมรัตน์ พรอํานวยลาภ 
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304 นางสาวปาริดา โชติเชย 
305 นางสาวปิยรัตน์ บุญเรือง 
306 นางสาวพรพิไล ริมดุสิต 
307 นางสาวพอขวัญ รักด้วง 
308 นางสาวเพ็ญศรี รักษ์ธรรม 
309 นางสาวเฟาซียะห์ ดือเระ 
310 นางสาวมนทิชา บัววรรณ 
311 นางสาวมัสณา ทรงนาศึก 
312 นางสาวมาเรียม โต๊ะประดู่ 
313 นางสาวยศวดี ทองจิบ 
314 นางสาวรัชนีกร กรเจริญพรพงศ์ 
315 นางสาวสิรินพร สุยสุทธ์ิ 
316 นางสาวสุวิมล น่ิมดวง 
317 นางสาวอรณิชา ดิษทับ 
318 นางสาวอาดีบ๊ะ สะมาแอ 
319 นางสาวอุไร หนูแก้ว 
320 นายจตุพล วรินทรเวช 
321 นายฉลอง มหิวรรณ 
322 นายทรงกลด พรศิริวงศ์ 
323 นายธีรภาพ แก้วอ่อน 
324 นายปิยบุตร สุขเอียด 
325 นายสันติ กลิ่นขวัญ 
326 นายอับดุลฮาลีม มามะ 
327 นายเอกพนธ์ กลับใจ 
 
การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี  

328 นางสาวกอรีอะ บิลหล ี
329 นางสาวดวงพร รักเกาะรุ้ง 
330 นางสาวโนร์ฮายาตี ยีเตะ 
 
การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

331 นางสาวกฤตินี เล่าลือวัฒนา 
332 นางสาวก่องกาญจน์ คงศรี 
333 นางสาวกอปรกุล หนูเลี่ยง 
334 นางสาวกานต์ธิดา บินรัตแก้ว 
335 นางสาวการะตี ศรีสุวรรณ์ 
336 นางสาวจันทราวลัย เวียสุวรรณ 
337 นางสาวฐรินดา สังยาหยา 
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338 นางสาวฐิตาภา ดําคงแสง 
339 นางสาวณัฐชยา ระสิตานนท์ 
340 นางสาวทัศนียา ทองสม 
341 นางสาวนิตยา พรหมเรือง 
342 นางสาวนิสิยา ทองจันทร์แก้ว 
343 นางสาวปวันรัตน์ รอดทอง 
344 นางสาวปสุตา แก้วมณ ี
345 นางสาวปิยลักษณ์ เทพกล่ํา 
346 นางสาวพชรมน รองพล 
347 นางพิลัดดา แก้วณรงค์ 
348 นางสาวเพียงกานต์ อิสระทะ 
349 นางมนต์รัตน์ อัมมรดารา 
350 นางสาวรัตนาภรณ์ จงลักษณาวรรณ 
351 นางสาววรรณิสา บินสัน 
352 นางสาวสมจิรา คงดํา 
353 นางสาวสมปรารถนา เสนาบวร 
354 นางสาวสรัช อินทนิล 
355 นางสาวสิริวรรณ เทพคุม 
356 นางสาวสุกัญญา หนิหมาน 
357 นางสาวโสรยา บัวจันทร์ 
358 นางสาวอรเพ็ญ กรดเต็ม 
359 นางสาวอลิศรา บัวเพ็ชร 
360 นางสาวอาฉ๊ะ บิลหีม 
361 นายชนน เพชรอาวุธ 
362 นายชนาธิป น้อยเสม 
363 นายธนาวิทย์ แดงประสิทธ์ิ 
364 ว่าที่รอ้ยตรี บัณฑิต เดชเส้ง 
365 นายภูวดล ภูมิวณิชกิจ 
366 นายรัญชกร จันจําปา 
367 นายศรีหราช ขุนทอง 
368 ว่าที่ร้อยตรี สราวุธ สุดขาว 
369 นายอัมเรศฤทธ์ิ อัคคี 
370 นายอิสรภาพ ชุมรักษา 
 
การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาพลศึกษา 

371 นางสาววิรัญภัทร หนูแป้น 
372 นางสาวศิริวรา จินตสกุล 
373 นางสาวแสงณัฐ มาแสง 
374 นายติณณ สุวรรณคีร ี
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375 นายทีคัมพร ไชยณรงค์ 
376 นายนุกูล ทองรักษา 
377 นายประสาร ทองเอ้ือ 
378 นายปริยะ เหล่าสมบูรณ ์
379 นายพะวงวิทย์ รัตนนิรันดร์ 
380 นายวิวัฒน์ สมาน 
381 นายสมปอง คงแก้ว 
382 นายสุชาติ ทองยอด 
383 ว่าที่ร้อยตรี สุชาติ บินโต๊ะหีม 
384 นายองอาจ รัตนบุรี 
 
การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย 

385 นางสาวจารุวดี ศรีลีกะ 
386 นางสาวชดายุ ศิริวัฒน์ 
387 นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสด์ิ 
388 นางสาวเยาวพรรณ แก้วมาก 
389 นางสาวรุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธ์ุ 
390 นางลัดดาวัลย์ ศรีสุข 
391 นางสาวสุกัญญา นวนเสน 
392 นายอรรถพร สารานพกุล 
 
 
 
การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

393 นางสาวมุจลินท์ สารีปา 
394 นางรัตนา ยมนัตถุ์ 
 
การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

395 นางสาวกรรณิกา บัวลอย 
396 นางสาวกรองทิพย์ สุราตะโก 
397 นางสาวกาญจนา เจริญช่วย 
398 นางสาวกุลระวี แก้วกระจ่าง 
399 นางสาวเกียรติสุดา ชูประสิทธ์ิ 
400 นางสาวจาริยา เต้งชู 
401 นางสาวจิราภรณ์ แป้นสุข 
402 นางสาวจุไรรัตน์ อินทราคม 
403 นางสาวจุฬารัตน์ สุวรรณโรจน์ 
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404 นางสาวติณณา ชอบอารมณ์ 
405 นางสาวนวลอนงค์ พรพิพัฒ 
406 นางสาวนันตริตา เดชกาญจน์ 
407 นางสาวนันท์ธิดา กาพย์เกิด 
408 นางสาวปนิตา ประทุมสุวรรณ 
409 นางสาวพิชญา ยวงใย 
410 นางสาวมัชชารวดี ชลสาคร 
411 นางสาวเยาวลักษณ์ แกมกุม 
412 นางสาวรัตนากร เอ่ียมสําอางค์ 
413 นางสาวรุสบีต๊ะห์ สะมีแล 
414 นางสาวโรสเมร่ี หะโมะ 
415 นางสาววรรณรัตน์ ชัยวิเศษ 
416 นางสาววัลยา เหมสวาท 
417 นางสาววิไลภรณ์ ยุทธโกษา 
418 นางสาวสิริมา แทนบุญ 
419 นางสาวสุจิรา ปล้องแก้ว 
420 นางสาวสุริยา เครือเอียด 
421 นางสาวสุวิชา สิงห์ครุฑ 
422 นางสุวินัย ขวัญแก้ว 
423 นางสาวอรพิน เรืองศรี 
424 นางอัษฎาพร แก้วชูเสน 
425 นายธงชัย แก้วชูเสน 
426 นายยู่โสบ แขกพงศ์ 
427 นายสมมาตร คงเวช 
428 นายอับดุลวาฮับ ชุมสาแหละ 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาชีววิทยา 

429 นางสาวศุภกานต์ ชูขันธ์ 
430 นางสาวอภัสนันท์ สุวรรณพันธ์ 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

431 นางสาวจุฑามาศ มาศทอง  
432 นางสาวจุไรรัตน์ ทรัพยาสาร  
433 นางสาวปาริชาติ ผกามาศ  
434 นางสาวรัตนา นวลสุวรรณ์ 
435 นางสาวสวพรรณ หนูแป้น  
436 นายณัฐพงศ์ รณศิริ  
437 นายอาหะหมัด เดนหะ  
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วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี 

438 นางสาวกัลยาณี มุสิกพงษ์ 
439 นางสาวเกศรา ขวัญงาม 
440 นางสาวจริยา เช้ือเพ็ชร์ 
441 นางสาวชนาธิป อุ่นเสียม 
442 นางสาวดวงกมล คุระศรี 
443 นางสาวนิกษา โปติล่ะ  
444 นางสาวเบญจมาศ แก้วมรกต 
445 นางสาวเบญจมาศ นิลน้อย 
446 นางสาวปิวรา มณีนิตย์  
447 นางสาวพิชญ์ศญาภัศน์ ศิริรักษ ์
448 นางสาวมาธวี ทิพย์มุณี  
449 นางสาวรัชนี สูงศักด์ิ  
450 นางสาววิมล กลับขัน 
451 นางสาวสุดารัตน์ จอมสุริยะ 
452 นางสาวสุธาลินี พรหมพูล  
453 นางสาวอัญชลี สินทนุ  
454 นายทัศไนย หงษ์สา 
455 นายอิบรอเฮง บาหะ  
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

456 นางสาวนริสา นฤมิตร 
457 นางสาวเนธิษา นักการรอง 
458 นางสาวรุจิรา ณ วาโย 
459 นางสาววิยะดา เก้ือบางจาก  
460 นางสาวฮาสือมะ เสาะมะ  
461 นายมะอาเร๊ะ อาลี  
462 นายมูฮําหมัด ยารี  
463 นายสวัสด์ิ ขุนหลัด 
464 นายสวัสด์ิ สังสนิท 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา 

465 นางสาวกนกวรรณ ชาติ 
466 นางสาวกรชนก เกียรติดํารงค์ 
467 นางสาวจารุวรรณ ศรีเจริญ 
468 นางสาวจารุวรรณ ศรีสวัสด์ิ 
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469 นางสาวจิตติยาภา ศิริ 
470 นางสาวจุฑาทิพย์ ยังชู 
471 นางสาวจุฑามาศ จันทร์ศรีมาก 
472 นางสาวจุฑารัตน์ จิตวิรัตน์ 
473 นางสาวจุณีรัตน์ แซ่เหง่า 
474 นางสาวเจนจิรา ไฝทอง 
475 นางสาวซอลีฮะห์ สาและ  
476 นางสาวซากีนะห์ มอลอ  
477 นางสาวนาตยา ฤกษ์ดี 
478 นางสาวนูรีซัน วาแมดีซา 
479 นางสาวนูรีดา มะแอ 
480 นางสาวเนตรนภา บรรณา 
481 นางสาวปรัญญาพร แก้วของแก้ว  
482 นางสาวปลิตา อินทอง  
483 นางสาวพรทิพย์ จงสันติ 
484 นางสาวฟารีดา ปันดีกา  
485 นางสาวมณีนุช พูลเพ่ิม  
486 นางสาวยุวดี แซ่อ้ึง 
487 นางสาวลักขณา ส้มแก้ว  
488 นางสาววนิดา ภักดีบุรี  
489 นางสาววรรณวิภา พรหมสุทธ์ิ  
490 นางสาววราภรณ์ พลายชนะ 
491 นางสาววันดี เอ้งฉ้วน 
492 นางสาวศิริพร ล่องแดง 
493 นางสาวศิริวิภา ถนอมสิน 
494 นางสาวศุภัชชา เลี้ยงอํานวย 
495 นางสาวสารีนา แวอิ  
496 นางสาวสุชาวดี ด้วงคต 
497 นางสาวสุภาพร ชมเชย  
498 นางสาวสุภาวดี แก้วนก  
499 นางสาวโสพิตา สิงหน  
500 นางสาวหทัยทิพย์ แก้วโคมลอย 
501 นางสาวหัทยา เพชรอาวุธ 
502 นางสาวอมรรัตน์ เสนพริก 
503 นางสาวอรนุช สุราตะโก 
504 นางสาวอาตีก๊ะ ยีหมะ 
505 นางสาวฮุสนียะห์ วาเต๊ะ  
506 นายก่ิงศักด์ิ บุญเสมอ 
507 นายธีรยุทธ เกษมสันต์ 
508 นายธีระพงศ์ เอ่ียมอิน 
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509 นายธนวัฒน์ ชาญสมุห์  
510 นายภูวกฤษณ์ จันทร์ผ่อง  
511 นายวันอับดุลเราะห์หมาน แวสแลแม  
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

512 นางสาวกรรณิการ์ แก้วยวน  
513 นางสาวดาวใจ เก้ือนุ่น 
514 นางสาวปริตา วระเดช  
515 นางสาวผกากาญจน์ ชุมเช้ือ 
516 นางสาวลักขณา แก้วพงษ์ 
517 นางสาววรรณิสา ปานแก้ว  
518 นางสาววราภรณ์  อังศุภานิช  
519 นางสาวศศิวิมล ศรีสมัย  
520 นางสาวศิริพร พูนทอง  
521 นางสาวฮานีซะห์ สาแม  
522 นายทนงศักด์ิ แก้วสุวรรณ 
523 นายนาสรีย์ มะและเด็ง 
524 นายไฝศอล พรหมแก้ว  
525 นายยศนนท์ ผลถาวร  
526 นายวิศรุต จันทร์อ่อน  
527 นายศุภกิตต์ิ ทองทวี  
528 นายสุประสิทธ์ิ ปานุกูล 
529 นายอิฐดาเร๊ะ หมัดเหยด  
530 นายอีลฮัม อีซอ 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟสิกิส์ 

531 นางสาวกัณฐิตา บุญรักษ ์
532 นางสาวต่วนกูมารียะห์ โตะนิแต 
533 นางสาวนัสรอฟะฮ์ ลาเต๊ะ  
534 นางสาวฟัตเมาะห์ ดือราแม  
535 นางสาวภัททิรา สมัครพงศ์  
536 นางสาวมัสตูเราะห์ รือสะ 
537 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองดี  
538 นางสาวอัสมา ยีดิง  
539 นางสาวฮาซานัต รอฮิง  
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟสิกิส์ประยุกต์-พลังงาน 
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540 นางสาวสายใจ อุดี  
541 นางสาวสุณิสา เหร็บราเย็น 
542 นางสาวสุรินทรา แก้วใหญ ่
543 นางสาวแสงระวี สว่างวงศ์  
544 นายมงคล เก้ือสกุล 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

545 นางสาวกนกวรรณ ทองบุญ  
546 นางสาวจันจิรา จันทร์คง  
547 นางสาวดาววิตรี บุญเสน 
548 นางสาวนฤมล โสภาประดิษฐ์  
549 นางสาวประภาพรรณ ไชโย  
550 นางสาวไฝด๊ะ บิลหมุด 
551 นางสาวพัชราพันธ์ุ อําลอย 
552 นางสาวมนิตา วงศ์วัชรินทร์ 
553 นางสาวมูนีเราะห์ วายะโยะ  
554 นางสาวรัตนาภรณ์ เก้ือแก้ว 
555 นางสาวสมฤทัย ภิวัฒนกุล 
556 นางสาวสุนิษา นวลจันทร ์
557 นางสาวอัจฉรีย์ สมุทรสาร 
558 นางสาวอัสมา หมาดหลี  
559 นายปราชญภาคย์ เหล่าสังข์สุข  
560 นายวิชชากร โฆษิตพันธวงศ์ 
561 นายสุริยา ศรีนวลอ่อน 
562 นายอนุวัฒน์ พัฒนเชียร 
563 นายอัฏฮา เย็ง 
564 นายอับดุลเลาะ สิติเลาะ 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 

565 นางสาวจิตกมล วันปู  
566 นางสาวทิพย์รัตน์ นาคเพ็ชร 
567 นางสาวนุสบา วิเชียรรัตน์ 
568 นางสาวบัลกิส อาแซ  
569 นางสาวปรียากมล แก้วเกาะสะบ้า 
570 นางสาวภาวิณี เลี่ยนสุย 
571 นางสาวยามิล๊ะ ยะโกบ  
572 นางสาวยามีละ ลาไหน  
573 นางสาวรัตนาภรณ์ คงเมือง  
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574 นางสาวศุภรัตน์ หนูทอง  
575 นางสาวสมารียา ลาหมีด  
576 นางสาวโสติญา หนูกาฬ 
577 นางสาวหน่ึงฤทัย มุลชะรัด  
578 นางสาวใหมสรนี คงเพ็ง 
579 นางสาวฮามีดะ ริทธ์ิโต 
580 นายวันชัย เรืองศรี 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

581 นางสาวกัญญาณี ลิ่วรุ่งโรจน์ 
582 นางสาวคอลีเยาะ สุหลง 
583 นางสาวจิราวรรณ โอ่มาก 
584 นางสาวชุติมา เกตุขาว 
585 นางสาวทิพยรัตน์ เจนวรวุฒิ 
586 นางสาวธิลาวรรณ เศียรอุ่น  
587 นางสาวนัฎรีญา ดีละมัน 
588 นางสาวนันทิยา พันเศษ 
589 นางสาวนุชรา เผยศิร ิ
590 นางสาวปรียานุช พรหมปาน 
591 นางสาวปาวีต้า สายสหัส 
592 นางสาวปิยวดี ศรีแป้น 
593 นางสาวพัชรินทร์ สรเพ็ชร 
594 นางสาวพาตีเมาะ มะเร๊ะ 
595 นางสาวภรทิชา พรหมทอง 
596 นางสาวมลธิดา มารมย์ 
597 นางสาวเมวิกา หนูประดิษฐ  
598 นางสาวโยธนัฏ จันทร์ดํา  
599 นางสาวฤดีมาส ขาวพุ่ม 
600 นางสาววชิราภรณ์ สังข์ทอง  
601 นางสาววลัยพร บุญยรัตน์ 
602 นางสาววิไลลักษณ์ ดําสงฆ์ 
603 นางสาวศุภลักษณ์ กาสาวพัฒร์ 
604 นางสาวสุจิตรา ไข่คง 
605 นางสาวสุณิสา เสือแก้ว 
606 นางสาวเสาวรส เหลือนุ่นขาบ 
607 นางสาวอรวีร์ ทองเก้ือ 
608 นางสาวอาวาณีส ดือราซอ 
609 นางสาวฮัซนาอ์ มกรสุวรรณ 
610 นายกฤตภาส รัตนาเลิศ 
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611 นายธเนศ ทองบัวแก้ว 
612 นายธีระพงษ์ นุ่นสง  
613 นายนพวัฒน์ เห้งกุล 
614 นายนราวุฒิ ติงสง่า 
615 นายปาย บุญช่วย 
616 นายภัทรพล ขวัญสุด 
617 นายวรายุทธ นาคนิคาม 
618 นายวรุฒ คงสงด้วง 
619 นายสาคเรศ ภักดีสุวรรณ์ 
620 นายอัศนี นาคนุ้ย 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสถิติ 

621 นางสาวลลนา อิลพัฒน์ 
622 นางสาวศิรินทิพย์ แสงทอง 
623 นายวรวิทย์ ช่วยสุข 
624 นายอนันต์ หนูเกตุ 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

625 นางสาวกนกทิพย์ บุญขวัญ 
626 นางสาวจิตโสภิณ หมาดนุ้ย  
627 นางสาวชนาภรณ์ จิตตะ  
628 นางสาวชมพู มูละ  
629 นางสาวนิชานุช วงษ์นา  
630 นางสาวนูรไอนีย์ สะแลแม  
631 นางสาวปิยวรรณ รักมิตร  
632 นางสาวรออัสมา อีซอ 
633 นางสาววราภรณ์ มุสิกะจินดา  
634 นางสาวสิริรัตน์ เพชรรักษ์  
635 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขรักษา  
636 นางสาวอนุสรา ชุมช่วย  
637 นางสาวอภัสรา ณรงค์กิจ  
638 นางสาวอังคณา นวลจันทร์  
639 นายจุลินทร ์ ปานขวัญ 
640 นายณัฐวุฒิ เกลี้ยงส่ง  
641 นายณัฐวุฒิ ไตรเวทย์ 
642 นายนพดล สงเล็ก 
643 นายพงศธร ตรีรัตนไพบูลย์  
644 นายพงศ์พณิช เก้ือทอง 



20 
 

645 นายมงคล คงผลาญ 
646 นายวรุตม์ พัฒนสมุทร  
647 นายสุรพล เอกวิชัย  
648 นายเอกพันธ์ บัวทอง 
649 นายฮัมเซาะห์ มาหะมิง  
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

650 นางสาวกนกรัตน์ เต็มแก้ว  
651 นางสาวกัณภิรมณ ์ ใจหาญ  
652 นางสาวกิตติลักษณ์ เจริญพงศ์  
653 นางสาวเกศรา เรืองคล้ิง  
654 นางสาวขนิษฐา ทองใบ 
655 นางสาวคัทรีญา จิเหล่า  
656 นางสาวคุณากร ชูธรรม  
657 นางสาวจิตรา แท่นทอง  
658 นางสาวจุไรวรรณ ชุ่มช้ืน  
659 นางสาวเจ๊ะฆอลีเย๊าะ อาหลี  
660 นางสาวเจะรอสนะ แตแก  
661 นางสาวดลฤดี ตามี  
662 นางสาวนภาดา สาม่าน  
663 นางสาวนิดติพร คุ่ยยกสุย  
664 นางสาวนุจรี เกตุราช  
665 นางสาวนุชนาฏ บุญเมือง  
666 นางสาวนูรญีฮาน มะและเด็ง 
667 นางสาวนูรลีซัน สะแปอิง  
668 นางสาวเนตรนภา เรืองสุทธ์ิ  
669 นางสาวโนร์ซาห์รีซัน สะมาแอ  
670 นางสาวเบญจวรรณ ทองบัว  
671 นางสาวปรียา หนูดวง  
672 นางสาวปิยะตา เด่นดวง 
673 นางสาวมะลิวัลย์ ทองรักษ์  
674 นางสาวมัลลิกา แก่นสาร  
675 นางสาวรอฮานี ดอเล๊าะ  
676 นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองจันทร์แก้ว  
677 นางสาวลัดดาวรรณ จินดาพันธ์  
678 นางสาวศุภลักษณ์ คงเจี้ยง  
679 นางสาวส้มโอ แซะหมูด  
680 นางสาวสิริรัตน์ หมื่นเนียม  
681 นางสาวสุจิวรรณ พวงพริก  
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682 นางสาวสุนิษา ปานเส้ง  
683 นางสาวสุวิมล เกตุทอง 
684 นางสาวโสรญา หวามา  
685 นางสาวอภิชญา จิตราวงศ์  
686 นางสาวอรุณรัตน์ ขาวทอง  
687 นางสาวฮูรนอีน แวดาหะ  
688 นายกิตติพัฒน์ ธนาเจริญสกุล  
689 นายพงค์ภรณ์ เพชรประสิทธ์ิ 
690 นายมูรีฎีน วจีอิสมัย  
691 นายสมชาย ประพฤติ  
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

692 นางสาวโชติมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

693 นางสาวเบญจวรรณ บริเพชร  
694 นายศุภชัย พรหมช่วย  
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

695 นางสาวจารุภรณ์ สงรักษ์  
696 นางสาวจีรพร ยีละงู  
697 นางสาวธัญญรัตน์ อุยสุย  
698 นางสาวนุษรา ย่าหลี  
699 นางสาวพัชรี ปีไสย  
700 นางสาวภัทรวดี กองสุข 
701 นางสาวรุสนีดา เจ๊ะแม  
702 นางสาววรวรรณ ไชยหมั่น  
703 นางสาวศิริพร ผ่องศรี  
704 นางสาวหัสนีย์ หวันละเบ๊ะ  
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

705 นางสาวกรรณิการ์ สังขจร  
706 นางสาวกฤติยาภรณ์ ฤทธิพรัด 
707 นางสาวกฤษดาวรรณ จันทร์ฤทธ์ิ  
708 นางสาวกาญจนา หนูจันทร์  
709 นางสาวปาริตา บรรเทา  
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710 นางสาวภัทรี ชุมกลม 
711 นางสาวสุทธิดา จันทร์โสด 
712 นางสาวสุนิสา เพชรสังข์ 
713 นางสาวอานีซ่า ฤทธ์ิโต  
714 นายกิติพัฒน์ เต็มพร้อม  
715 นายชานุวัฒน์ หวังเจริญ  
716 นายซานูซ ี มะสะนิง  
717 นายณัฐพงษ์ เบ็ญจพร  
718 นายณัฐพงษ์ อ่อนทอง 
719 นายดรัณภพ แก่นเพชร  
720 นายตัรมีซ ี ลาเตะ  
721 นายธีรโชติ นวนศรี  
722 นายบดินทร์ สังฆะสา  
723 นายบุรัสกร สินสังข์เลิศ  
724 นายปิยะพงษ์ รัตนบุรี 
725 นายมงคล หมาดโส๊ะ  
726 นายมุสเตฟาล หมีนหีม 
727 นายวริศ โกบบาหลี  
728 นายวิสิทธ์ิ ครชาตรี  
729 นายวุฒิพงษ์ หิรัญพันธ์ุ  
730 นายศักด์ิสิทธ์ิ กลับใจ  
731 นายศุภวิชญ์ แสงสว่าง  
732 นายอภินันท์ บุญรุ่ง  
733 นายอริย์ธัช สุทิน 
734 นายอามีน มะประสิด  
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

735 นางสาวกรรภิรมย์ สุบรรณ์  
736 นางสาวกรวีร์ สุวรรณจํารูญ  
737 นางสาวจารุวรรณ สุขผสาร  
738 นางสาวจีรณา รอถ้า  
739 นางสาวชนากานต์ พลพงศ์  
740 นางสาวชนิตา แก้วกล่ํา  
741 นางสาวซารีนา รอเกตุ  
742 นางสาวนิซีเยาะ ดอเลาะ  
743 นางสาวนิรมล ทองคํา  
744 นางสาวเนตรศิริ คงศรี  
745 นางสาวบัณฑิตา ป่ีแก้ว  
746 นางสาวเบญจวรรณ เสาะซิ้ว  
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747 นางสาวพณิตา สองแก้ว  
748 นางสาวพัชยา ดวงแข  
749 นางสาวพัชราภรณ์ เพชรบูลย์  
750 นางสาวพัชริดา กิจจรัส  
751 นางสาวแพรวิลาศ อ่อนรู้ที่  
752 นางสาวภาวดี สีสุข  
753 นางสาวมะลิวรรณ บริการ  
754 นางสาวมาลี ด้วงมาก  
755 นางสาวระวีวรรณ ผะลิวรรณ์  
756 นางสาวรัตติมัย ดิษฐโรจน์ 
757 นางสาวรินระดา จรนิตย์  
758 นางสาวรูฮานา ยาชะรัด  
759 นางสาววัลลภา เสดสัน  
760 นางสาววิภารัตน์ เจริญฤทธ์ิ  
761 นางสาววิภารัตน์ สินไชย  
762 นางสาววิไลพร กะสิรักษ์  
763 นางสาวศิริกัญญา ขาวอุปถัมภ์ 
764 นางสาวศิวพร ทองสงฆ์ 
765 นางสาวโศภินัศ เก้ือนุ้ย  
766 นางสาวสมฤทัย พิทักษ์นิระพันธ์  
767 นางสาวสัญญวดี ฤกษ์สมทุร  
768 นางสาวสาฝีเหย๊าะ สนหล๊ะ  
769 นางสาวสุดารัตน์ หีมหล๊ะ  
770 นางสาวหัฐญา มณีมัย  
771 นางสาวอรญา มาลยาภรณ์  
772 นางสาวอรอุมา สิทธิชัย  
773 นางสาวอัจฉรา รักษ์กะเปา  
774 นางสาวอัจฉราวรรณ นิยม  
775 นางสาวอานา หมันเบ็ญหมัด  
776 นางสาวอานีซา ยูนุ  
777 นายเลอศักด์ิ อินทร์นุภาพ  
778 นายวีรพล อําลอย  
779 นายอารง อูมา 
780 นายอารีฟ สาและ  
781 นายเอกชัย ชุมชวด  
782 นายเอกชัย เหลือจันทร์  
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 

783 นางสาวกฤษณา ศรีวะปะ  
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784 นางสาวเกตุศราพรรณ เล็กบรรจง  
785 นางสาวจิราภรณ์ บุญจันทร ์ 
786 นางสาวจิราวรรณ เส็นติระ  
787 นางสาวจีรนันท์ เพ็ชร์สุด 
788 นางสาวจุฑามาศ ชูทอง  
789 นางสาวณัฐนรี โชติรัตน์ 
790 นางสาวดวงใจ สุวรรณสังข์  
791 นางสาวธัญญลักษณ์ ทองคง  
792 นางสาวนุชจิรา เรืองรัตน์  
793 นางสาวปาจรีย์ เพชรไข่ 
794 นางสาวพรพิมล ศรีรอด  
795 นางสาวเพ็ญสุดา พลเส็น  
796 นางสาวมาวียา ยูโซะ  
797 นางสาวรอฮานา หะยีเจ๊ะสนิ  
798 นางสาวลลิตา อุราภิรมย์  
799 นางสาววิชชุดา สิตะพงศ์  
800 นางสาวศิริวิมล รอดทอง  
801 นางสาวศุภมาส เดชาวุฒิกุล 
802 นางสาวสิริกานต์ สุนทรกานท์  
803 นางสาวสิริรัตน์ สุวรรณศรี  
804 นางสาวเสาวณีย์ สุขหนู  
805 นางสาวอมรรัตน์ บัวเพชร  
806 นางสาวอรวรรณ ประสิทธิชัย  
807 นางสาวอรสา กลับอินทร์  
808 นางสาวอลิสา สุคนธ์ิสุนทร  
809 นางสาวอัญชิสา ผลไชยวัฒน์  
810 นางสาวอัมบีญ่า หลงจิ  
811 นายเกริกอนันท์ ธรฤทธ์ิ  
812 นายเขมทัต ศรีเจ้า  
813 นายคมเพชร พูลสวัสด์ิ  
814 นายพิเชฐ หลีสกุล  
815 นายภาณุพงศ์ ไชยภักดี 
816 นายสิรวิชญ์ มวยดี  
817 นายอารีย์ อุเซ็ง  
 
ศิลปศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
สาขาวิชาดุริยางคศาสตรส์ากล 

818 นางสาวสุภาพร ฉิมหนู 
 
ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
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สาขาวิชาทัศนศลิป ์
819 นางสาวอลิสา ประกอบสิน 
820 นายวิชวัชร ลังคง 
 
ศิลปศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาดุริยางคศาสตรส์ากล 

821 นายวันชัย อภัยพงค์ 
 
ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาทัศนศลิป ์

822 นางสาวกมลวรรณ ชูช่วย 
823 นางสาวกุลนันทน์ ทองเมือง 
824 นางสาวเจนต์จิรา วาแม 
825 นางสาวณัฐการณ์ แก้วรุ่งเรือง 
826 นางสาวธนาภรณ์ ณ พัทลุง 
827 นางสาวนงนภัส วงศ์พานิช 
828 นางสาวมาลินี เสวตรชาติ 
829 นางสาวรัตติกาล ชูโลก 
830 นางสาวละอองรัตน์ พลากุล 
831 นางสาวศุภิสรา ดารารัตน์ 
832 นางสาวสกลรัชต์ กาเหย็ม 
833 นางสาวสิริพักตร์ ชัยวงษา 
834 นางสาวสุนันทา นวลสมศรี 
835 นายเกียรติศักด์ิ อัศวะมหาศักดา 
836 นายณรงศักด์ิ พระยีเกะ 
837 นายดิเรกฤทธ์ิ อนุมาศ 
838 นายนิกัสฟี ซอตีเมาะ 
839 นายบรรณเจิด ปานเกิด 
840 นายประมูล จันทวฤทธ์ิ 
841 นายเปมิกา จันโอทาน 
842 นายโปลิศ กองสวัสด์ิ 
843 นายมูฮัมหมัด แวอารง 
844 นายเลอสรร พรหมจรรย์ 
845 นายวรวุฒิ สอสอาด 
846 นายวรุฒ ชูทอง 
847 นายวัศพล พรเดชอนันต์ 
848 นายสกล บุญทอง 
849 นายอภิเชษฐ์ มหาภาส 
850 นายอุดมศักด์ิ ศรีรักษา 
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ศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาดุริยางคศาสตรส์ากล 

851 นางสาวพรรณวิวรรณ คิดรอบ 
852 นางสาวพัชราภรณ์ สุภาคง 
853 นางสาววรินลดา อุญฉาจริยาวุฒ 
854 นายกฤษฎา แซ่โห่ 
855 นายฉัตรเทพ พัฒวี 
856 นายชัยวัฒน์ ณ ตะก่ัวทุ่ง 
857 นายณัฐพัชร์ บุศวะ 
858 นายธงชัย เอยภักตร์ 
859 นายธวัชชัย บุญยงค์ 
860 นายธวาทิต เผือกวัฒนะ 
861 นายศิรวิทย์ โรจนธรรม 
862 นายสิปปภาส ตัญจนะ 
863 นายอิทธิกร ยกซิว 
 
ศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

864 นางสาวกิติยา ชูจันทร์ 
865 นางสาวชนิดา จินุพงศ์ 
866 นางสาวฐานียา ศรีสุวรรณ์ 
867 นางสาวธัญญาวรรณ มาสกุล 
868 นางสาวธันยพร พงศ์พิทักษ์ 
869 นางสาวปรางสุคนธ์ กุลมาศจริยมณี 
870 นางสาวพรพิมล คนตรง 
871 นางสาวภัทราภรณ์ จูย้ิม 
872 นางสาวย่ิงรัก ศิริรักษ ์
873 นางสาววรรณพร สังข์น้อย 
874 นางสาววิภาภรณ์ วงศ์พิพันธ์ 
875 นางสาวศรัณญา แวสาและ 
876 นางสาวสวรินทร์ กาญจนา 
877 นางสาวสาวิตรี คุมภัย 
878 นางสาวสุดาพร น่ิมขํา 
879 นางสาวอัญมณี มณีโชติ 
880 นายทศพร สุวรรณชาตรี 
881 นายธนพนธ์ ปล้องนุ้ย 
882 นายป้อมเพชร นาควิจิตร 
883 นายรณกฤต เพชรเกลี้ยง 
 
บริหารธุรกิจบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
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สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : วิชาเอกการตลาด 
884 นายอุสมาน สันเหล็ม 
 
บริหารธุรกิจบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ 

885 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์ทอง 
 
บัญชีบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  
สาขาวิชาการบัญช ี

886 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ เพ็ชรภักดี 
887 นางสาวปริศนา ริยาพันธ์ 
888 นางสาวพรรณผกา จิตพิศาล 
889 นางสาวพรรนภา ชูทอง 
890 นางสาวอนงค์นาฎ มธุรส 
891 นางสาวอรอุมา กวีเขตต์ 
892 นางสาวอาอีซ๊ะ ต้นวิชา 
 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

893 นางสาวสุณิสา อินทกูล 
 
บริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : วิชาเอกการจัดการการค้าปลีก 

894 นางสาวกันตนา ณรงค์ราช 
895 นางสาวคณัสนันท์ แดงบาง 
896 นางสาวจิราวรรณ ศรีโค 
897 นางสาวเจนจิรา ชนะวรรณโณ 
898 นางสาวเจริญตา พูลภักดี 
899 นางสาวฉันท์ชนก ชาปาน 
900 นางสาวช่อลัดดา ขาวมณี 
901 นางสาวชิดชนก บุญยัง 
902 นางสาวฐาปนี สุขนิตย์ 
903 นางสาวตัสณีมย์ เหมหมัด 
904 นางสาวธัญยภัสร ์ ทนงาน 
905 นางสาวนุชรดี สีดํา 
906 นางสาวนุสิตาร์ เหมมันต์ 
907 นางสาวปทุมมา มีเจ้ย 
908 นางสาวปรภัสสรณ ์ ขําเปลี่ยน 
909 นางสาวปัทมา หนูเกิด 
910 นางสาวปาริฉัตร เรืองมณี 
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911 นางสาวปาริชาติ โพธิเนตร 
912 นางสาวปิยฉัตร สงนพรัตน์ 
913 นางสาวพนิดา ใบหมุด 
914 นางสาวพรพิมนต์ ชูน้อย 
915 นางสาวภคพร แก้วหล้า 
916 นางสาวภัสราภรณ์ ทิพย์สังข์ 
917 นางสาวมะลิสา ขวดใส 
918 นางสาวลุปนา เส็นบัตร 
919 นางสาววันดี สุดเอ้ือม 
920 นางสาวศิวิมล สังข์แก้ว 
921 นางสาวศุภลักษณ์ แซ่ต้ัน 
922 นางสาวสลิตา หมัดอะด้ัม 
923 นางสาวสุดาวรรณ อรัญดร 
924 นางสาวสุพรรณี สมาธิทรัพย์ดี 
925 นางสาวสุพัตรา คงประพันธ์ 
926 นางสาวสุภาพร เศรษฐสุข 
927 นางสาวเสาวรัตน์ หวังและ 
928 นางสาวหน่ึงฤทัย เกตุแก้ว 
929 นางสาวอนุสรา พลายด้วง 
930 นางสาวอภิชญา ไว่วิริยะสกุล 
931 นางสาวอรพรรณ สุวรรณะ 
932 นายธนะชัย สัมพัชณีย์ 
933 นายธีรภัทร์ สุขเจริญ 
934 นายพูลผล จันทร์เพ็ง 
935 นายภานุพงศ์ ชิดเช่ียว 
936 นายวัชระ แก้วเจริญสขุ 
937 นายสิทธิชัย สุจริตธุระการ 
938 นายอานนท์ สิงห์เน่ียว 
939 นายเอกธนัช บุญมณี 
 
บริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : วิชาเอกการตลาด 

940 นางสาวกนกพร ทองชิด 
941 นางสาวกนกวรรณ ทองนุ่น 
942 นางสาวกนิษฐา สุวรรณรัตน์ 
943 นางสาวกรกนก เก้ือเดช 
944 นางสาวกรกนก เตชะวันโต 
945 นางสาวกรกนก สืบประดิษฐ ์
946 นางสาวกรรณิการ์ สังขพันธ์ 
947 นางสาวกัลยรัตน์ ตันรุ่งเรืองทวี 
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948 นางสาวกาญจนา เพ็ชรพรรณ 
949 นางสาวกุลธิดา แข็งขัน 
950 นางสาวเกษวรางค์ เกตุแก้ว 
951 นางสาวขนิษฐา แสนยินดี 
952 นางสาวจันทร์เพ็ญ นราอาจ 
953 นางสาวจิตรานุช นุ้ยกุล 
954 นางสาวจินตนา อินทะเสโน 
955 นางสาวจุฑามาศ นวลเต็ม 
956 นางสาวเจนิตนันท์ ปราบณรงค์ 
957 นางสาวชนกานต์ รอดเด็น 
958 นางสาวชนัดดา รักยศ 
959 นางสาวชิดหทัย เอียดศร 
960 นางสาวซอฝีย๊ะห์ สาเล่หมัน 
961 นางสาวฐนิดา สนเส็ม 
962 นางสาวฐิติรัตน์ พัทธนันท์ทวี 
963 นางสาวณัฐกาญจน์ จันทวงศ์ 
964 นางสาวณัฐวดี บุญยง 
965 นางสาวดวงฤดี สะหะวิริยะ 
966 นางสาวดารารัตน์ ชนะชนม์ 
967 นางสาวธนพร รัตนสมบัติ 
968 นางสาวธัญญรัศม ์ จันทสุวรรณโณ 
969 นางสาวธิดารัตน์ พรมประถม 
970 นางสาวธีริศรา ก้ิมเถี้ยว 
971 นางสาวนงนุช ภักบุรี 
972 นางสาวนรีรัตน์ วรรณา 
973 นางสาวนฤมล บุญทองแก้ว 
974 นางสาวนวรัตน์ รักษาราษฎร์ 
975 นางสาวนัชนันท์ เทพนรินทร ์
976 นางสาวนันติยา ทองรักษ์ 
977 นางสาวนาริดา บิลหมุด 
978 นางสาวนิชาฏ เจะสะแม 
979 นางสาวนินี บิลยะแม 
980 นางสาวนิภา ชาติประสิทธ์ิ 
981 นางสาวนิอารีนา ซาซ ู
982 นางสาวนุชนาฏ มาลีสุคนธ์ 
983 นางสาวนุชรดี คงไข่ 
984 นางสาวเนตรนิภา ทีปรักษพันธ์ุ 
985 นางสาวบุศรา ส่องประกาย 
986 นางสาวปรีชญา สังข์แก้ว 
987 นางสาวปวริศา รัตนมณี 
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988 นางสาวปวีณา เกรัมย์ 
989 นางสาวปาริดา ศิวภัทรกุล 
990 ว่าที่ ร.ต.หญิง ปิยนุช แก้วมณ ี
991 นางสาวปิยะพร กายรัตน์ 
992 นางสาวพรพรรณ ชะนะการณ์ 
993 นางสาวพิชญาณี พุทธกูล 
994 นางสาวพิมพ์ศิริ ตันติประเสริฐ 
995 นางสาวเพชรลดา ย่องแก้ว 
996 นางสาวเพียงขวัญ ขวัญศร ี
997 นางสาวภัทรวดี ฉายบุญชยภัทร 
998 นางสาวภัทรสุดา บินชิก 
999 นางสาวมนิสา ชูโชติ 
1000 นางสาวมานาล อับดุลฮานุง 
1001 นางสาวมาราวาตี สะอุ 
1002 นางสาวเมฮาดี และตี 
1003 นางสาวรุ่งนภา อุ่นนุช 
1004 นางสาวรุจิรา ขวัญซ้าย 
1005 นางสาวลีลาวดี ประมล 
1006 นางสาววนิดา จิตพิทักษ์ 
1007 นางสาววรนุช ฤทธ์ิโต 
1008 นางสาววรรณดี สุหมัน 
1009 นางสาววรรณดี อารมณ์ 
1010 นางสาววรินทร พิสุทธ์ิโกเมน 
1011 นางสาววริศรา วิสุทธิโช 
1012 นางสาววานิสา แกล้วกล้า 
1013 นางสาววาสนา หลาหวัน 
1014 นางสาววาสินี ทองอ่อน 
1015 นางสาววิลาวรรณ มีมาก 
1016 นางสาวศิริพร ชะนา 
1017 นางสาวศุทธินี เจ๊ะสว่าง 
1018 นางสาวสกุลตลา ยีกับจี 
1019 นางสาวสวนีย์ ชูมาก 
1020 นางสาวสายสุณี มะเขร็ม 
1021 นางสาวสาวิตรี ตีรรุ่งเรือง 
1022 นางสาวสิรินดา เขมะธารากูล 
1023 นางสาวสุชาวดี หนูแก้ว 
1024 นางสาวสุนิสา แก้วของแก้ว 
1025 นางสาวสุรัสวดี ทองมุล 
1026 นางสาวสุรางคณา รัตนบุษย์ 
1027 นางสาวเสาวณีย์ ตีรรุ่งเรือง 
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1028 นางสาวอนงค์รักษ์ ชูกําเนิด 
1029 นางสาวอภิญญา แก้วเรือง 
1030 นางสาวอภิสรา อัมพรพงศ์ 
1031 นางสาวอมรรัตน์ กลิ่นดี 
1032 นางสาวอรไพลิน พรหมนุช 
1033 นางสาวอรอุมา ทองเรือง 
1034 นางสาวอัจจิมา ช่วยกลับ 
1035 นางสาวอัยมี อุมาสะ 
1036 นางสาวอัลฟัยดา แวดือราปู 
1037 นางสาวอุทุมพร อารมณ์ 
1038 นางสาวอุไรรัตน์ ชอบหีม 
1039 นางสาวฮัสนีย์ เจ๊ะอีแต 
1040 นายกิตติพงษ์ แซ่ชี 
1041 นายเกรียงไกร กีรติพงศ์วัฒนา 
1042 นายจรัช หมัดบิลเฮด 
1043 นายจิรกร ทุ่ยอ้น 
1044 นายจิรบุตร คงสนิท 
1045 นายต่วนอารีเฟน โต๊ะกูบาฮา 
1046 นายธนพัฒน์ พงษ์ศิริ 
1047 นายธนาพัฒน์ หมัดโส๊ะ 
1048 นายธีระภัทร์ ดวงจันทร์ 
1049 นายนัทธพงศ์ นาคสั้ว 
1050 นายนิติสิทธ์ิ ช่วยพันธ์ุ 
1051 นายปวัฒน์วงศ์ สุรพิพิธ 
1052 นายภูริวัฒน์ สุวรรณมณี 
1053 นายมูร์บารัค เหมรา 
1054 นายรอมซ ี กูนา 
1055 นายวรนาถ เหล่าปรีชา 
1056 นายวาฑิต บัวเพ็ง 
1057 นายศักด์ิ เซ่งล่าย 
1058 นายศุภณัฐ สมใจหมาย 
1059 นายศุภณัฐ หิรัญญสมบัติ 
1060 นายสิทธิกร แซ่ลิม่ 
1061 นายสุทัศน์ หลีกันชะ 
1062 นายสุพงศ์ ธํารงค์พรสวัสด์ิ 
1063 นายอมฤทธิ บุญแสน 
1064 นายเอกชัย น้าวประจุล 

 
บริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : วิชาเอกการบญัช ี
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1065 นางสาววิภาวดี นุ้ยคง 
1066 นายพัชรพล เทพยา 

 
บริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ 

1067 นางสาวกมลา ทองคง 
1068 นางสาวกรแก้ว วรเดช 
1069 นางสาวกรรณิการ์ เกลาเกลี้ยง 
1070 นางสาวกัญญาภรณ์ รวมพล 
1071 นางสาวกันต์ฤทัย ชูทิ่น 
1072 นางสาวกัลยกร ธราดลวิศิษฎ์ 
1073 นางสาวกัลยา ศรมีศร ี
1074 นางสาวกาญจนา อินหมัน 
1075 นางสาวก่ิงกาญจนา กฤษณะโยธิน 
1076 นางสาวกิตวิดา ศรีกฤษณ ์
1077 นางสาวเกศรา แก้วงาม 
1078 นางสาวขนิษฐา ผลผลา 
1079 นางสาวจริยา  อังคีรส 
1080 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองกอบสม 
1081 นางสาวจุรีรัตน์ แก้วศิร ิ
1082 นางสาวชฎาพร ชูมณี 
1083 นางสาวชฎามาศ ไชยเวทย์ 
1084 นางสาวชนัญชิดา พิมพ์เงิน 
1085 นางสาวชลธิชา นาคคงคํา 
1086 นางสาวชลธิชา วงศ์ชนะ 
1087 นางสาวชุติรัตน์ ชุมดี 
1088 นางสาวโชติกา กองทองนอก 
1089 นางสาวซอรีหย๊ะ หมัดอะด้ัม 
1090 นางสาวซูไรยา มะ 
1091 นางญาณัฐฎา แก้วจันทร ์
1092 นางสาวณัฏฐณิชา ภู่ระหงษ์ 
1093 นางสาวณิชกมล หมานโต๊ะหีม 
1094 นางสาวดวงชีวัน หนูแก้ว 
1095 นางสาวดวงพร นุชภู่ 
1096 นางสาวถิรวรรณ สอโส๊ะ 
1097 นางสาวทิพวรรณ จันทร์เจ้ย 
1098 นางสาวทิพวรรณ หนูขุน 
1099 นางสาวธนาภรณ์ แสงดํา 
1100 นางสาวธรรมทิพย์ สุขพุทธ 
1101 นางสาวธัญญ์ฐติา นิธิพูนไพศาล 
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1102 นางสาวธัญญาลักษณ์ สะชาพล 
1103 นางสาวธัญธิดา เสถียร 
1104 นางสาวธัญวรรณ ทรงช่วง 
1105 นางสาวนงลักษณ์ ภัติศิริ 
1106 นางสาวนวลพรรณ จันทโร 
1107 นางสาวนันทิกานต์ อาวรเจริญ 
1108 นางสาวนิตยา บุญชู 
1109 นางสาวนิตยา ห้องโสภา 
1110 นางสาวนิราภรณ์ รัตนโกสม 
1111 นางสาวนิษากรณ์ จินดาวงศ์ 
1112 นางสาวนิสา มิ่งสุข 
1113 นางนุชนาฎ โมสิกขะพัฒน์ 
1114 นางสาวนุชเนตร เพชรเรือนทอง 
1115 นางสาวนุสบา ดาโอะ 
1116 นางสาวนูรฟาดีลา หมานหมะ 
1117 นางสาวนูรเลียนาดานีช สาเมาะ 
1118 นางสาวเบญจวรรณ เสมโห้ 
1119 นางสาวเบญญาภา สุวรรณาคม 
1120 นางสาวปรางทิพย์ หมื่นศักด์ิ 
1121 นางสาวปัญญาพร ศรีใส 
1122 นางสาวปัทมา เศวตดุล 
1123 นางสาวปาณิศา ศรีวิรัตน์ 
1124 นางสาวปิยะนุช ชัยเพชร 
1125 นางสาวฝารีดะ พุ่มพฤกษา 
1126 นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิว 
1127 นางสาวพรรณกาญจน์ ปิยะศาสตร์ 
1128 นางสาวพัทธนันท์ พุทธรักษา 
1129 นางพิณทิพย์ จันทรโชโต 
1130 นางสาวเพชรลดา ไชยรัตน์ 
1131 นางสาวเพียงขวัญ ใจโต 
1132 นางสาวฟามีลา ดอเลาะ 
1133 นางสาวฟ้ามุ่ย จันทรมณี 
1134 นางสาวภาวิณี รัตนมณี 
1135 นางสาวมนิตา ศรีเพชร 
1136 นางสาวมัสตูรี วงศ์อํานาจ 
1137 นางสาวเมธาวี เสนะกูล 
1138 นางสาวรัตนาภรณ์ สายสลํา 
1139 นางสาวเรวดี แก้วใส 
1140 นางสาวลาริต้า หมันหล ี
1141 นางสาววนิดา อนุชาญ 
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1142 ว่าที่ ร.ต.หญิง วรรณนิกา โสภาจารย์ 
1143 นางสาววรรณิศา พรหมเจริญ 
1144 นางสาววรัญญา โยธาฤทธ์ิ 
1145 นางสาววรัทยา ตัญจรูญ 
1146 นางสาววิชชุดา บุญจันทร ์
1147 นางสาววิภาดา เสียงแข็ง 
1148 นางสาววิลาวัลย์ หนูกลัด 
1149 นางสาวศรัญญา เทพศรี 
1150 นางสาวศิริพร แก้วรอด 
1151 นางสาวศิริพร รักธัญญการ 
1152 นางสาวศิริรัตน์ คงสมจิตต์ 
1153 นางสาวสมฤทัย โต๊ะหลาง 
1154 นางสาวสะลียา หวังนุรักษ์ 
1155 นางสายพิณ ณ สุวรรณ 
1156 นางสาวสาลีบ๊ะ หะยีดือเระ 
1157 นางสาวสิรภัทร พงศ์ภัทรภัควัต 
1158 นางสาวสิรินทรา จุลเสนีย์ชร 
1159 นางสุกัญญา พรหมสมบัติ 
1160 นางสาวสุชาดา หวังดี 
1161 นางสาวสุชาวดี ป้ันทอง 
1162 นางสาวสุธิมา ท่องเกียรติคุณ 
1163 นางสาวสุพนิตา ทองคําชุม 
1164 นางสาวสุภางครัตน์ กาญจนมหิงส ์
1165 นางสาวสุภาวดี มีมุสิทธ์ิ 
1166 นางสาวสุภาวรรณ เทียนทอง 
1167 นางสาวสุภาวิตา จันทร์งาม 
1168 นางสาวสุมิตรา สุขเขียว 
1169 นางสาวสุริหย๊ะ เนสะแหละ 
1170 นางสาวสุวิมล นราทรัพย์สิร ิ
1171 นางสาวเสาวณีย์ บิลอะหลี 
1172 นางสาวเสาวนีย์ กุลประสิทธ์ิ 
1173 นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยชนะ 
1174 นางสาวโสรญา หนูสงวน 
1175 นางหวันอาตีเก๊าะ ล่าเต๊ะ 
1176 นางสาวหุสนา สันเบ็ญโส๊บ 
1177 นางสาวไหมดีนา หมัดอะดํ้า 
1178 นางสาวอนุสรา ด้นหมาน 
1179 ว่าที่ ร.ต.หญิง อรนัท ห่วงโกมล 
1180 นางสาวอรอนงค์ บินสัน 
1181 นางสาวอริยา แสนทายก 
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1182 นางสาวอริษา แฝงหล้า 
1183 นางสาวอริสรา มิหรน 
1184 นางสาวอรุณรัตน์ รัตนะ 
1185 นางสาวอวัศยา ต๊ิบโครต 
1186 นางสาวอัญธิชา แสงจันทร ์
1187 นางสาวอาตีก๊ะ บิลก่อเด็ม 
1188 นางสาวอารีรัตน์ ปรีชานุกิจ 
1189 นางสาวอุไรวรรณ คงพันธะระ 
1190 นางสาวอุไรวรรณ หลงโส๊ะ 
1191 นายจิระวัฒน์ อออิปก 
1192 นายชานนท์ ซ้อนขํา 
1193 นายฐิติ จันทสุวรรณโณ 
1194 นายณัฐพงศ์ ศรีพรหม 
1195 นายทรงสิทธ์ิ เชียงแรง 
1196 นายทศพล แก้วบุตร 
1197 นายทศพล บุญทอง 
1198 นายนนทิ ย่ีตระกูล 
1199 นายนภสินธ์ สุขจันทร ์
1200 นายปราโมทย์ แก้วม ี
1201 นายปัฐวี จิตปัญโญ 
1202 นายปิติศักด์ิ วัฒนานนท์ 
1203 ว่าที่ ร.ต. พงศ์ศิริ อินทสะโร 
1204 นายพสิษฐ ์ กิติลาโภ 
1205 นายมานิตย์ องค์สันติภาพ 
1206 นายวิจักษณ์ ศรีสุมาลย์ 
1207 นายศตวรรษ ปานสุข 
1208 นายศรัณยู ศุภนาม 
1209 นายศักดา แซ่ลิม่ 
1210 นายศุภฤกษ์ ไชยมุติ 
1211 นายสัณหภาส เหล่าจันทร ์
1212 นายสันติภาพ อินทรัศม ี
1213 นายอดิศักด์ิ ปานช่วย 
1214 นายอภิเดช นุ้ยคง 
1215 นายอภิศักด์ิ ยศชู 
1216 นายอาสีด พันธุสะ 

 
บัญชีบณัฑิต  
สาขาวิชา การบัญช ี

1217 นางสาวกชพร กายฤทธ์ิ 
1218 นางสาวกนกพร แข็งเขตการณ์ 
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1219 นางสาวกนกพร แซ่ฮิว 
1220 นางสาวกนกวรรณ กันภัย 
1221 นางสาวกนกวรรณ ราชเมืองขวาง 
1222 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณไตรย์ 
1223 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณรัตน์ 
1224 นางสาวกนิษฐา รักษ์ศรีทอง 
1225 นางสาวกมลทิพย์ พิมพ์ทอง 
1226 นางสาวกมลภัทร แซ่ย้วน 
1227 นางสาวกมลวรรณ บุญรัตน์ 
1228 นางสาวกรกช แซ่เอ้ง 
1229 นางสาวกรทิพย์ วุฒิจินดาศรี 
1230 นางสาวกรวิกาญจน์ หนูปาน 
1231 ว่าที่ ร.ต.หญิง กรสิรัตน์ แสงแก้ว 
1232 นางสาวกฤติกา เสียงเล็ก 
1233 นางสาวกอรีหย๊ะ หมัดอะดํ้า 
1234 นางสาวกัญญ์สิร ิ กาญจนานุกูล 
1235 นางสาวกัญญา อินญา 
1236 นางสาวกัญญาณัฐ เจริญวรรณ 
1237 นางสาวกัลย์สุดา เพ็ชรรัตน์ 
1238 นางสาวกัลยา พุดจีน 
1239 นางสาวกัลยาณี ผิวดี 
1240 นางสาวกัลยาณี อรน้อม 
1241 นางสาวกานต์ธิดา ศรีสุขใส 
1242 นางสาวกานต์สินี สีดํา 
1243 นางสาวกุลธิดา หนูด้วง 
1244 นางสาวกุลิสรา ไชยวรณ์ 
1245 นางสาวเกตน์สิร ี เทพศิริ 
1246 นางสาวขวัญฤดี เพชรหัวบัว 
1247 นางสาวคอดีย๊ะ นาคสง่า 
1248 นางสาวจตุพร ดําอําภัย 
1249 นางสาวจริญญา เขียนวารี 
1250 นางสาวจันจิรา นันโอ๊ะ 
1251 นางสาวจันจิรา นิยม 
1252 นางสาวจารุวรรณ วู้นา 
1253 นางสาวจิตรานุช เม่งกิจ 
1254 นางสาวจิราภรณ์ แก้วบุญธรรม 
1255 นางสาวจิรารัตน์ เทพศรี 
1256 นางสาวจิราวรรณ ไชยชนะ 
1257 นางสาวจิราวรรณ ศรีละเกศ 
1258 นางสาวจีรัญญา เหล็มสา 
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1259 ว่าที่ ร.ต.หญิง จุฑามาศ ขวาเมือง 
1260 นางสาวเจนจิรา เพ็ชรเกลี้ยง 
1261 นางสาวเจ๊ะซารินนา เปาะเลาะ 
1262 นางสาวชนาทิพย์ พิมาลย์กิจ 
1263 นางสาวชนาธิป บูเอียด 
1264 นางสาวชนิตา พัชนะ 
1265 นางสาวชลธิชา อักษรสมาน 
1266 นางสาวชิตชนก หมัดพวงศ์ 
1267 นางสาวชุติมา ชูศรี 
1268 นางสาวซาปีนะ มีซา 
1269 นางสาวซูไบดะห์ ดอเลาะ 
1270 นางสาวฐิตาภรณ์ มุณีกุล 
1271 นางสาวณัฐธิดา ขุนปราบ 
1272 นางสาวณัฐธิดา ชูแก้ว 
1273 นางสาวณิชกมล ไชยวรณ์ 
1274 นางสาวณิยวรรณ แซ่ก้ี 
1275 นางสาวดวงกมล จันทา 
1276 นางสาวดาวัลย์ วิชาดี 
1277 นางสาวตรีรัตน์ มุสิกะไชย 
1278 นางสาวถิรนันท์ อินนุมาน 
1279 นางสาวทวีนันท์ ศรีสุข 
1280 นางสาวทัยนันท์ อรุณพันธ์ 
1281 นางสาวทิพวรรณ อุ่นเสียม 
1282 นางสาวธนัชพร รุนทนุกิจ 
1283 นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมล 
1284 นางสาวธมลวรรณ คาระวะ 
1285 นางสาวธัญญลักษณ์ กุลณรงษ ์
1286 นางสาวธัญวรรณ สุริยพงษ์ 
1287 นางสาวธาณมาศ บุญสง 
1288 นางสาวธิดารัตน์ คงไชย 
1289 นางสาวธิดารัตน์ อนุรักษ์พงศธร 
1290 นางสาวนงลักษณ์ ตุ้งแก้ว 
1291 นางสาวนภสร จันธิปะ 
1292 นางสาวนราภรณ์ สุวรรณรัตน์ 
1293 นางสาวนฤภร ศรีจันทร์งาม 
1294 นางสาวนฤมล รักษามั่น 
1295 นางสาวนวพร พุ่มเอ่ียม 
1296 นางสาวนวพร เลิศไกร 
1297 นางสาวนวลอนงค์ สังขรัตน์ 
1298 นางสาวนัจมีย์ เปาะเยะ 
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1299 นางสาวนัฐติยา เศียรอุ่น 
1300 นางสาวนันทณีย์ กาเหย็ม 
1301 นางสาวนันทิกา สีแก้ว 
1302 นางสาวนารีมา เจะอูมาร์ 
1303 นางสาวนํ้าทิพย์ ไชยหมาน 
1304 นางสาวนํ้าฝน อร่ามเรือง 
1305 ว่าที่ ร.ต.หญิง นิต้า สุราตะโก 
1306 นางสาวนิรัชพร วิเวกวิน 
1307 นางสาวนิศารัตน์ พรมเพ็ชร 
1308 นางสาวนิอาซือน๊ะ ยีอาแซ 
1309 นางสาวนุชนารถ สุขเอียด 
1310 นางสาวนุชรี ชูพุ่ม 
1311 นางสาวนูรีซัน เจะยะปาร์ 
1312 นางสาวบุญญรัตน์ ดูดวง 
1313 นางสาวเบญจมาศ ขันทวี 
1314 นางสาวเบญญาภา นิลวิสุทธ์ิ 
1315 นางสาวปนิดา ทองร่วง 
1316 นางสาวปภาโส ปันสรณะ 
1317 นางสาวประภารัตน์ ชัยเจริญ 
1318 นางสาวปวีณา ชูบัวขาว 
1319 นางสาวปัญญาพร เหล่าเกต 
1320 นางสาวปัฐษนีย์ มันฑะติ 
1321 นางสาวปัทมพร บกเขาแดง 
1322 นางสาวปัทมา ฟักสัน 
1323 นางสาวปาตีเมาะ สามารอเดน 
1324 นางสาวปานรวี แก่นภักดี 
1325 นางสาวปารมี วงศ์น้อย 
1326 นางสาวปาริษา จันทร์สมมิตร 
1327 นางสาวปิยธิดา รัตนมณี 
1328 นางสาวปิยะดา สงสุรินทร ์
1329 นางสาวปียนุช เหมือนรุ่งเรือง 
1330 นางสาวฝารีนา หมาดโหรม 
1331 นางสาวพรทิพย์ ธรรมรัตน์ 
1332 นางสาวพรลภัส แก้วเนียม 
1333 นางสาวพัสตราภรณ์ ชูมณี 
1334 นางสาวพิชามญธ์ุ ขุนแดง 
1335 นางสาวพิรุณทิพย์ ภักดีจิตร์ 
1336 นางสาวพิศตะวัน ฆังคะ 
1337 นางสาวเพ็ญใจ เจริญลาภ 
1338 นางสาวเพ็ญนภา เชาวนา 
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1339 นางสาวเพ็ญนภา นุ่นนะ 
1340 นางสาวฟารีดะห์ เจะเตะ 
1341 ว่าที่ ร.ต.หญิง ภคพร แซ่เท่น 
1342 นางสาวภรณ์ทิพย์ รตะเสรี 
1343 นางสาวภรภัทร เส็นดํา 
1344 นางสาวภัสสร รักราม 
1345 ว่าที่ ร.ต.หญิง มนัสชนก เสียงเลิศ 
1346 นางสาวมะลิสา แขกพงศ์ 
1347 นางสาวมัสยา ยูนุ๊ 
1348 นางสาวมานิตา เจียมจําเริญ 
1349 นางสาวมาริษา โลหะกาล 
1350 นางสาวมาลินี ชัยทอง 
1351 นางสาวยามีล๊ะ นะแด 
1352 นางสาวยุธิดา นิลพุ่ม 
1353 นางสาวยุพเรศ มิตรวงศ์ 
1354 นางสาวยุพา แก้วมณ ี
1355 นางสาวยุรญานา บือซา 
1356 นางสาวยูไหวหนี ดันงุ่น 
1357 นางสาวเยาวลักษณ์ แซ่อ๋อง 
1358 นางสาวรพีพร นาคเรือง 
1359 นางสาวรอมีอ๊ะ ตูกังล๊ะ 
1360 นางสาวรัชฎาภรณ์ สิงโหพล 
1361 นางสาวรัตนกรัณฑ์ เลี่ยนกัตวา 
1362 นางสาวเรณุกา คงวัดใหม่ 
1363 นางสาวเรนุพา หลีน่ิง 
1364 นางสาวเรวดี เกตแก้ว 
1365 นางสาวเรวดี เรืองช่วย 
1366 นางสาวลลิตา ฤทธิบูรณ์ 
1367 นางสาวลักษิกา อโนมุณี 
1368 นางสาววณีรัตน์ คําแก้ว 
1369 นางสาววนิดา กล้าหาญ 
1370 นางสาววนิดา ทองขวัญ 
1371 นางสาววนิดา วัฒนธรรม 
1372 นางสาววรนาถ จันทสระ 
1373 นางสาววรรณกร บุญช่วย 
1374 นางสาววาสนา จันทร์อิ 
1375 นางสาววราพร ขวัญเต่า 
1376 นางสาววราพร ยุกลาย 
1377 นางสาววราภรณ์ อัมภรัตน์ 
1378 นางสาววรารัตน์ หยงสตาร์ 
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1379 นางสาววรีนาถ กองชิด 
1380 นางสาววลัยพร คงไข่ 
1381 นางสาววลาลี ธวัชกาญจน์ 
1382 นางสาววันทณีย์ อ่อนอุไร 
1383 ว่าที่ ร.ต.หญิง วันทิยา สุขหนูแดง 
1384 นางสาววันวิสาข์ ชัยชะนะ 
1385 นางสาววรรณา จันอิ 
1386 นางสาววาสินี ศรีสุข 
1387 นางสาววิภาพร สมศร ี
1388 นางสาววิรุฬห์ลักษณ ์ วิจิตรสงวน 
1389 นางสาววิลานี ฉุ้นย่อง 
1390 นางสาววิไลวรรณ คํานนท์ 
1391 นางสาววีรญา ศรีวิลัย 
1392 นางสาวแวโซฟียะห์ เจะการ์ 
1393 นางสาวแวอานีซะ แวนายี 
1394 นางสาวศรัญญา บุญขวัญ 
1395 นางสาวศิรดา ขาวปลอด 
1396 นางสาวศิรารัตน์ วงศ์มณี 
1397 นางสาวศิริกมล ไกรเทพ 
1398 นางสาวศิริกาญจน์ ฆังคะมะโน 
1399 นางสาวศิริธิดา พันธ์ทอง 
1400 นางสาวศิรินทิพย์ นกทอง 
1401 นางสาวศิริพร แซ่ลิม้ 
1402 นางสาวศิริพร ถ้วยทอง 
1403 นางสาวศิริรัตน์ เกิดขุมทอง 
1404 นางสาวศิริวรรณ จันทร์สว่าง 
1405 นางสาวศุภรัตน์ สุดตรง 
1406 นางสาวสกุลรัตน์ บุญศิร ิ
1407 ว่าที่ ร.ต.หญิง สนธยา กาญจนเพ็ญ 
1408 นางสาวสร้อยฟ้า ซังชาสิทธ์ิ 
1409 นางสาวสโรชา ไชยแดง 
1410 นางสาวสาธิตา วรศักตยานันต์ 
1411 นางสาวสายสมร สุวรรณชาตรี 
1412 นางสาวสิริวิมล โมสิทธ์ิ 
1413 นางสาวสุชาดา ไชยสถาน 
1414 นางสาวสุชาวดี มณีรัตน์ 
1415 นางสาวสุณิสา บุหงา 
1416 นางสาวสุดธิดา หาญทะเล 
1417 นางสาวสุนิสา พรมทองบุญ 
1418 นางสาวสุพัตรา พระจันทร์การ 
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1419 นางสาวสุพิศชา นุญาสิทธ์ิ 
1420 นางสาวสุภาพร ทองประดับ 
1421 นางสาวสุภาพร บุญช้าง 
1422 นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งภักดีสวัสด์ิ 
1423 นางสาวสุภารัตน์ ชูเช้ือ 
1424 นางสาวสุรีย์พร เคนงาม 
1425 นางสาวสุไรนี แวดอเลาะ 
1426 นางสาวเสาวลักษณ์ ฉันทวีโรจน์ 
1427 นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนถาวร 
1428 นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์สุนทร 
1429 นางสาวโสภาพร จันบัว 
1430 นางสาวโสภิดา หนูอุไร 
1431 นางสาวหทัยทิพย์ บัวคง 
1432 นางสาวหทัยรัตน์ เกนบุตร 
1433 นางสาวหน่ึงฤดี ยาวิชัยป้อง 
1434 นางสาวหัทยา เกตุบุญ 
1435 นางสาวเหมือนฝัน เหมือนทองเก้ือ 
1436 นางสาวอณิษฐา จันทร์ศิร ิ
1437 นางสาวอนงค์วดี ขําจีด 
1438 นางสาวอภิญญา ดวงภักดี 
1439 นางสาวอรชุดา แป๊ะอุ้ย 
1440 นางสาวอรพิน ช่วยมาก 
1441 นางสาวอรรถยา ชํานาญเพาะ 
1442 ว่าที่ ร.ต.หญิง อรสา เก้ือหนุน 
1443 นางสาวอรอนงค์ ละม้าย 
1444 นางสาวอังคณา แก้วประสิทธ์ิ 
1445 ว่าที่ ร.ต.หญิง อังคณา คงทอง 
1446 นางสาวอังคณา ชุ่มช่ืน 
1447 นางสาวอังคณา มาตรักษา 
1448 นางสาวอัจฉรา ปริยวาที 
1449 นางสาวอัญชลี ชูสุวรรณ 
1450 นางสาวอาบีดะห์ บิลหวันตาหา 
1451 นางสาวอารี บินยีหมาน 
1452 นางสาวอารีนา บินมุสา 
1453 นางสาวอารีหยาด บุญฤทธ์ิ 
1454 นางสาวอาฤทัย ภิรมย์บูรณ์ 
1455 นางสาวอาลาวียะห์ เจะมะ 
1456 นางสาวอิชยา โกศัยยะ 
1457 นางสาวอุบลวรรณ พ่วงพี 
1458 นายคมสัน อุ่นเจริญทรัพย์ 
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1459 นายจิรวงศ์ เปียกบุตร 
1460 นายจิรายุทธ นายาว 
1461 นายเฉลิมพล มณีรัตน์ 
1462 นายชินพงศ์ อับดลหร้อหมาน 
1463 นายณัฐกิตต์ิ ทองคํา 
1464 นายณัฐนันท ์ หวังสุวิโรจน์ 
1465 นายณัฐวุฒิ ดุลยไพศาล 
1466 นายธีระพงษ์ กําเนิด 
1467 นายพนิต สันคง 
1468 ว่าที่ ร.ต. พัชระ รินสวัสด์ิ 
1469 นายพีระพงศ์ แซ่จั่น 
1470 นายภาณุเดช คงเทพ 
1471 ว่าที่ ร.ต. ศรชัย เตชะกุลัง 
1472 นายศรายุทธ ธารอํามฤต 
1473 นายสรายุทธ์ ศรีรัตน์ 
1474 นายสัตยา หลีน่ิง 
1475 นายสิรวิชญ์ ทวีตา 
1476 นายสุรเชษฐ ์ คงสะอาด 
1477 นายอภิเดช หนูนวล 
1478 นายอภิสิทธ์ิ ผ่องผิว 
1479 นายอัดนัน เจะอาแว 
1480 นายอานันท์ วิบูลย์ธรรมปาละ 
1481 นายอามีน ดาตูมะดา 

 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

1482 นางสาวกมลชนก คงเรือง 
1483 นางสาวกานต์มณ ี แก้วมณ ี
1484 นางสาวขนิษฐา สุดชู 
1485 นางสาวเขมิกา อ่ิมอุไร 
1486 นางสาวจริยา รัตนวงศ์ 
1487 นางสาวจริยาพร สายนุ้ย 
1488 นางสาวชลิตา เพ็งระวะ 
1489 นางสาวซัลบานี สาแมแน็ง 
1490 นางสาวซาวียะห์ สาแม 
1491 นางสาวณัฐชนก ฤทธิพันธ์ 
1492 นางสาวตระการตา แก้วสุขสุด 
1493 นางสาวทรายแก้ว พัดแดงทัน 
1494 นางสาวนันทิยา ดําทั่ว 
1495 นางสาวนิตยา ต่วนมิหน้า 
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1496 นางสาวบุศรา ตําเต๊ะ 
1497 นางสาวพรวิสาข์ พรมชะนะ 
1498 นางสาวพัชราภรณ์ วิจิตร์ 
1499 นางสาวพัณณิตา เกตุบุตร 
1500 นางสาวไพลิน คงอ่อน 
1501 นางสาวภาณุมาศ พัฒนเชียร 
1502 นางสาวภุมรินทร์ ยองเข 
1503 นางสาวมาริษา ไหมอ่อน 
1504 นางสาวมุกริน กําเหนิดทอง 
1505 นางสาวมุกริน พุทธโร 
1506 นางสาวมูนีเร๊าะ เจ๊ะอุมา 
1507 นางสาวรุ่งทิพย์ มะประสิทธ์ิ 
1508 นางสาวรุสดา หีมบู 
1509 นางสาวลดาวัลย์ แก้วมโณ 
1510 นางสาววรรณทนา แสงแก้ว 
1511 นางสาววารุณี พิศการณ์ 
1512 นางสาวศิริมา ภาโสม 
1513 นางสาวสกุลทิพย์ เลื่อนแก้ว 
1514 นางสาวสาวิตรี ชดช้อย 
1515 นางสาวสิวะกานต์ รักนุ้ย 
1516 นางสาวสุชาดา จันทร์เพ็ญ 
1517 นางสาวสุชาวดี อุ่นนุช 
1518 นางสาวสุณิสา มุขตา 
1519 นางสาวสุดาวรรณ สุกเส็ม 
1520 นางสาวสุนันทา แซ่ลิม้ 
1521 นางสาวสุภาวิณี ชํานิธุระการ 
1522 นางสาวสุมาลี ศรีธรรมราช 
1523 นางสาวสุรัสวดี สมพงษ์ 
1524 นางสาวเสาวณีย์ อนุรักษ์ 
1525 นางสาวเสาวภา อินสุวรรณ์ 
1526 นางสาวอภิศิญา ศิริบุญ 
1527 นางสาวอรวรรณ โส๊ะโอ๊ะ 
1528 นางสาวอารีฟะห์ สาและ 
1529 นางสาวอุทุมพร พันธุเสน 
1530 นางสาวอุมาพร เด็ดดวง 
1531 นางสาวอุสนา แหละปานแก้ว 
1532 นายซอบรี ตาเยะ 
1533 นายณัฐธพงศ์ ปักสัน 
1534 นายทศพร จันทโร 
1535 นายธนรัตน์ แก้วสง 
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1536 นายธนากร จันทร์คง 
1537 นายพงศิธร สิงห์ดํา 
1538 นายภานุวัฒน์ คงรอดเพ็ง 
1539 นายวิรนันท์ สมศิร ิ
1540 นายวีรชัย พนัสนาชี 
1541 นายสราวุธ เสนชะนะ 
1542 นายสิฎฐิพงศ์ จารุสาร 
1543 นายอรรถพล รัฐแฉล้ม 
1544 นายฮัมดี อาลี 
1545 นายฮาฟีซัน โต๊ะเจ 

 
นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  
สาขาวิชานิติศาสตร ์

1546 นางสาวดาลัด รัตนพรหม 
1547 นางดวงใจ ขําดํา  
1548 นางพันธ์วิรา คงกาล  
1549 นางสาวอุทัยวรรณ เทพไชย 
1550 นายเชน  สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 
1551 นายมฆวาน ทวีรัตน์ 

 
นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  
สาขาวิชานิติศาสตร ์

1552 นางสาวณัฐนิช ทองตะเภา 
1553 นางสาวพันธิวา สอนมา 
1554 นางสาวเวณิกา รักกมล 
1555 นางสาวสุดารัตน์ ชาญพล 
1556 นางสาวอนุธิดา หัตถาพันธ์ 
1557 นายกฤช พิทักษ์คุมพล 
1558 ส.ต.ต. หริพันธ์ เภาประดิษฐ์ 

 
นิติศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิติศาสตร ์

1559 นางสาวกนกวรรณ ปานเอียด 
1560 นางสาวกนกวรรณ ศิริรักษ ์
1561 นางสาวกรกนก ไชยวรณ์ 
1562 นางกรวรรณ จงเจตน์ 
1563 นางสาวกฤตยา เพชรนุ้ย 
1564 นางสาวกฤติมา หนูปาน 
1565 นางสาวกัญสิตา มหารชพงศ์ 
1566 นางสาวกัณห์ชรี ไชยเลิศ 
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1567 นางสาวกันทิมา ขาวสังข์ 
1568 นางสาวก่ิงกานต์ ธรรมจารย์ 
1569 นางเกศรินทร์ ชูผอม  
1570 นางสาวขวัญชีวา ทองแก้ว 
1571 นางสาวจาริณี ย่ังยืน 
1572 นางสาวจิรัชญา ชัยสงคราม  
1573 นางสาวจีราพร พรมสุวรรณ 
1574 นางสาวจุฑามณี อินทองแก้ว 
1575 นางสาวชนากานต์ สุวรรณขํา 
1576 นางสาวชมพูนุช เกษม 
1577 นางสาวชลธิชา แซ่หล ี
1578 นางสาวชวนชนก โกศิลญวงศ ์
1579 นางสาวชุติมา หนอนนํ้า 
1580 นางสาวโซฟียา เจะแม 
1581 นางสาวญาดา นวลขวัญ 
1582 นางสาวฐิติญาภรณ์ เนาว์สุวรรณ 
1583 นางสาวณพรชนก เพชรนิล 
1584 นางสาวณัฐติยา ชูหนู 
1585 นางสาวณัฐวรรณ สุวรรณโณ 
1586 นางสาวดารณี สุขสําราญ 
1587 นางสาวถกลวรรณ ยูโซะ 
1588 นางสาวธนพร อินทกาญจน์ 
1589 นางสาวธนาวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ 
1590 นางสาวธัญญาภรณ์ พรมมินทร ์
1591 นางสาวนงนาถ ธรฤทธ์ิศรี 
1592 นางสาวนรินทร ไฝทอง 
1593 นางสาวนัฐฑริตา โต๊ะยง 
1594 นางสาวนารีรัตน์ รัตนประพิศ 
1595 นางสาวนิติยา ศรีคะระมะทันโต 
1596 นางสาวเบญจวรรณ พูลประเสริฐ 
1597 นางสาวเบญจวรรณ ม่วงอยู่ 
1598 นางสาวเบญจวรรณ มานะพัฒนพงศ์ 
1599 นางสาวปภาวี สุขบัวแก้ว 
1600 นางสาวประภัสสร ศรีดุก 
1601 นางสาวปรัชญาณี ไวยกิจ  
1602 นางสาวปรางทิพย์ ปานหมี 
1603 นางสาวปริศนา รัตนสิทธ์ิ 
1604 นางสาวปาเจรา ปานขาว 
1605 นางสาวปารารัตน์ หนูแก้ว 
1606 นางสาวปาริชาต มะอูน 
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1607 นางสาวปิยนุช รอดภาษา 
1608 นางสาวปุณญ์นรัศมิ ์ มีสัจจานนท ์
1609 นางสาวไปรยา ผาดี 
1610 นางสาวผกากรอง จารณะ 
1611 นางสาวพรธีรา ภูริปริญญา 
1612 นางสาวพรนภัส ไชยสุวรรณ 
1613 นางสาวพรพิมล ดวงจันทร์ 
1614 นางสาวพฤจิตรา เกิดมาก 
1615 นางสาวพัชราภรณ์ มะสุนี  
1616 นางสาวเพียงรวี ชัยมณี 
1617 นางสาวเฟรุส นิยมเดชา 
1618 นางสาวภคพร พิษพันธ์ 
1619 นางสาวภัคจิรา ใจเป่ียม 
1620 นางสาวภาวดี ชุตินธร 
1621 นางสาวภาวินี แซ่หลิ่ม 
1622 นางสาวมุรนี ฆาเฆาะ 
1623 นางสาวเยาวณีย์ แก้วออด 
1624 นางสาวรจนา หมัดชะบูรณ์ 
1625 นางสาวรัตตินาถ ทองเพณี 
1626 นางสาวรุจิรา สุวรรณโรจน์ 
1627 นางสาววนิดา รอดคุ้ม 
1628 นางสาววรรณพร ม่วงจันทร์ 
1629 นางสาววรลักษณ์ พัฒนพงศ์ 
1630 นางสาววรวรรณ ไพศาล 
1631 นางสาววรัญญา ช่วยสงค์ 
1632 นางสาววรางคณา ไกรนรา 
1633 นางสาววัชราภรณ์ ณิชากรพงศ์ 
1634 นางสาววันวิสา รักนุ้ย 
1635 นางสาววิภาภรณ์ พุฒแก้ว 
1636 นางสาววิลาวัลย์ คงชูช่วย 
1637 นางสาววีณา ด้วงปราง 
1638 นางสาวแวกษมา แวอาแซ 
1639 นางสาวศรีคุณาพร อินใหม 
1640 นางสาวศรีลดา สุริยาแสงทอง 
1641 นางสาวศศธร พรหมมณี 
1642 นางสาวศิริพร สังข์ทอง 
1643 นางสาวศิวนาถ ช่วยเมือง 
1644 นางสาวศิวพร แซ่ฮัว 
1645 นางสาวสมฤทัย ไชยสิทธ์ิ 
1646 นางสาวสมฤทัย อินแก้ว 
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1647 นางสาวสรัลนุช จีนธาดา 
1648 นางสาวสาริธร สวัสดีรักษา 
1649 นางสาวสิราณี บุญมาล ี
1650 นางสาวสิรินดา จันทบูรณ ์
1651 นางสาวสิริพร สังข์ทอง 
1652 นางสุชฎา อนุกูล 
1653 นางสาวสุดารัตน์ โรจนรัตน์ 
1654 นางสาวสุนิสา ศรีนวลขาว  
1655 นางสาวสุภาวดี ขุนวิจิตร 
1656 นางสาวสุภาวดี ดินเตบ 
1657 นางสาวสุภาวดี ศรีชุมพู 
1658 นางสาวสุมาลัย ชูติระกะ 
1659 นางสาวสุมิตรา แสงนพรัตน์ 
1660 นางสาวสุลีพร บุญรัตน์ 
1661 นางสาวสุวิมล ขาวจันทร์ 
1662 นางสาวเสาวนิต สุวรรณรัตน์ 
1663 นางสาวเสาวภา เทพนุ้ย 
1664 นางสาวหทัยชนก ศรีรักษ ์
1665 นางสาวอรพรรณ ทนงาน 
1666 นางสาวอรวรรณ บัวเน่ียว 
1667 นางสาวอรอุมา เสบด่อหละ 
1668 นางสาวอริษา สุวรรณชาตรี 
1669 นางสาวอริสา เกิดศรี 
1670 นางสาวอัจฉรา พงศ์เจริญ 
1671 นางสาวอัษฎาภรณ์ ฆังคะสะเร 
1672 นางสาวอาภาพรรณ โกไสยสุวรรณ 
1673 นายกรกช พูลสระค ู
1674 นายกฤตธีร์ พาลเสือ 
1675 นายก่อเส็ม บัวนาค 
1676 นายกิจธิชัย ไพบูลย์อัตถกิจ 
1677 ร.ต.ท. กุมาระ พูลเอียด 
1678 นายเกียรติศักด์ิ สงทวี 
1679 นายคนึง พัทบุรี 
1680 นายคําสอน อนันตวรพจน์ 
1681 จ.ส.ต. จักรกฤษณ์ ถิ่นหนองไทร 
1682 นายจักรพงศ์ สุดสาคร 
1683 นายจาตุรงณ์ เพ็ชรประคอง 
1684 นายจารุกิตต์ จันทร์ทิพย์ 
1685 นายจิรานุวัฒน์ สมัครพงศ ์
1686 นายชัชพงศ์ แสลิม่ 
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1687 นายชัยยศ โยธาทัย 
1688 นายชาญชัย พันธ์ุพฤกษ์ชาติ 
1689 นายชาญฤทธ์ิ ชัยเต็ม 
1690 นายชาติชน นิชลานนท์ 
1691 นายฐิติพันธ์ สิตาพงษ์ 
1692 นายณรงค์กร ธรรมชาติ 
1693 นายณัชพล สิงหะโรทัย 
1694 นายณัฐกฤษ ทองสง่า 
1695 นายณัฐชนันค์ ทองเหมือน 
1696 นายณัฐนนท ์ วงค์น้อย 
1697 นายณัฐพล จิตบริบูรณ์ 
1698 นายณัฐพัฒน์ ขักขะโร 
1699 นายณัฐวุฒิ แก้วพุทธ 
1700 นายตะวัน เผือกผ่อง 
1701 นายเตชสิทธ์ิ ชุมมะ 
1702 นายทศพร พุทธชาติ 
1703 นายธนกฤต สุสานนท ์
1704 นายธนบัตร เสนาะ 
1705 นายธนวัฒน์ กะตะศิลา 
1706 นายธเนศพล จิตต์กําแหง 
1707 นายธรรมนูญ กาญจนสําราญวงศ์ 
1708 นายธุนากร รัตนญาติ 
1709 นายธุวานนท์ ทองเจริญ 
1710 นายนนทรัตน์ รักนุ้ย 
1711 นายนพกร นาควิโรจน์ 
1712 นายนพดล เพชรสุวรรณ 
1713 นายนรินทร์ กลับอินทร ์
1714 นายนเรศ สมช่ือ 
1715 นายนักรบ พิทักษ์กุลธร 
1716 นายนัดเซอ เหมพงค์ 
1717 นายนิธิพล วิไลรัตน์ 
1718 ส.ต.ต. บัณฑิตย์ ชัยรัตนวงศ์ 
1719 นายปณิธิ จักรานนท์ 
1720 ส.ต.ท. ประจวบ สิงห์ปลอด 
1721 นายประยุทธ สาโส๊ะ 
1722 จ่าเอก ประวิทย์ นาคโค 
1723 นายประสพ ตราชู 
1724 นายปองเดช ทองตัน 
1725 นายปัฐวี เอ่ียมศรี 
1726 นายปิยะ อินทะเกตุ 
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1727 นายพงศกร แก้วบุญแก้ว 
1728 ส.ต.ต. พงษ์ชัย เจริญขวัญ 
1729 นายพชรพล วังหิน 
1730 นายพรพิพัฒน์ พิมพ์ศรี 
1731 นายพิเชฐ ไพยศาสตร์  
1732 ส.ต.อ. พิพัฒน์ นิลพงศ์ 
1733 นายพีรพงษ์ พิมพ์รักษา 
1734 นายไพสันฑ์ อ่อนเคร็ง 
1735 นายภคพัฒน์ อักษรเนียม 
1736 นายภาณุรุจ ชูเชิด 
1737 นายภาณุวิทย์ แจ่มสวัสด์ิ 
1738 นายภูรินท์ อินทราช 
1739 นายมงคล พุฒสีแก้ว 
1740 นายมงคลรัตน์ แซ่ต้ิง 
1741 นายมนตรี ทองแกมแก้ว 
1742 นายมูนีร ยาพระจันทร์ 
1743 นายยุกต์พงศ์ ขาวซัง 
1744 นายยุทธยง อธิกธาดา 
1745 นายรัชกฤต ดํารงพลภักดี 
1746 นายรัชสรณ์ วงษ์จันทร์ 
1747 นายวงศ์สุวรรณ ศรีเรือง 
1748 นายวทัญญ ู ไชยสวัสด์ิ 
1749 นายวรกันต์ เอิบสุขสิร ิ
1750 นายวรท ไชยโคตร 
1751 นายวรวุฒิ สุวรรณทิพย์ 
1752 นายวรินทร สิงห์สิทธ์ิ 
1753 นายวโรตม์ พัฒนสมุทร 
1754 นายวัฒกร จิตราวุธ 
1755 นายวิทยา วุ่นชุม 
1756 นายวิสุทธิพรรษ์ อินทมะโน 
1757 นายศิริพงศ์ คงทิพย์ 
1758 นายศิริวัฒน์ ศาสตร์สาระ 
1759 นายศุภกร รัตนานุพงศ์ 
1760 นายศุภกิตต์ิ คู่ศักด์ิสกุล 
1761 นายศุภเชษฐ์ จินดาย้อย 
1762 นายสมพงศ์ ซ่อนกลิ่น 
1763 นายสมศักด์ิ มณีรักษ ์
1764 นายสรวิทย์ อินทร์แก้ว 
1765 นายสรวิศ เดิมยิริง 
1766 นายสัมพันธ์ สังดวง 
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1767 นายสุไลมาน แวหะมะ 
1768 นายอดินันท์ จารู 
1769 นายอนิรุจน์ เจ๊ะเหราะ 
1770 นายอภิชัย บูรณะกุล 
1771 นายอภิชาต จินดาพันธ์ 
1772 นายอภิธน แดงเอียด 
1773 นายอภิสิทธ์ิ ศรนิรันด์ 
1774 ร.ต.ต. อมฤต อุษามาลย์เวท 
1775 นายอรรณพ ทองปัญจา 
1776 นายอาทิกวี อินทจิตร 
1777 นายอาทิตย์ ศรเกลี้ยง 
1778 นายเอกพงษ์ ทองหนัน 
1779 นายเอกวิทย์ ขาวดี 

 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม 

1780 นางสาวญาณิศา พรหมจันทร ์
1781 นางสาวณัฐณิชา สุวรรณอําภา 
1782 ด.ต. กฤษดา รัตนชูศรี 
1783 ส.ต.อ. กันตินันท์ อุปัชฌาย์ 
1784 ส.ต.อ. กิตติภพ จันดี 
1785 ด.ต. เช่ียวชาญ จันทร์มหา 
1786 ร.ต.ต. ณรงค์พล คิดประโคน 
1787 ส.ต.อ. ธนันทร นพรัตน์ 
1788 ส.ต.อ. ธีระยุทธ พรมวัง 
1789 ด.ต. บุญนํา ผาสุขใจ 
1790 ส.ต.อ. ประยูร หนูเมียน 
1791 จ.ส.ต. ประเสริฐ ลายหมู ่
1792 นายปัณณฑัต ธาราศักด์ิ 
1793 ส.ต.อ. ปิยะณัฐ พูลทรัพย์ 
1794 จ.ส.ต. พงศกร มากศรี 
1795 ส.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ วิชัยดิษฐ์ 
1796 ส.ต.อ. พรพิชิต โคตรโย 
1797 ส.ต.อ. พรพิทักษ์ ชนกชนีกุล 
1798 ส.ต.อ. พิทักษ์ ภักดี 
1799 นายภัทร์ ธาราศักด์ิ 
1800 จ.ส.ต. มารุต ปาลิยะประดิษฐ ์
1801 จ.ส.ต. เมธา สุดตะนก 
1802 ส.ต.อ. ยงยุทธ จันสุริย์ 
1803 ส.ต.อ. รัตนพงค์ ซุ่นเซ่ง 
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1804 ส.ต.อ. วรรณะ พรหมศรี 
1805 ส.ต.อ. วัฒนา จรจะนะ 
1806 ส.ต.อ. วีรยุทธ์ ทองเอียบ 
1807 ส.ต.ท. สุทธิพงศ์ ฤทธ์ิช่วย 
1808 จ.ส.ต. สุทธิรัตน์ ธวัตรชัย 
1809 ส.ต.อ. สุธี อินต๊ะแก้ว 
1810 ส.ต.อ. สุภชัย หนูแก้ว 
1811 จ.ส.ต. อดิศักด์ิ อ่อนรอด 
1812 ส.ต.อ. อาณัติ สุขดํา 
1813 นายอุเทน สังข์ทอง 

 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการ : วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

1814 นายจุฬา สามารถ 
1815 นายมูฮัมหมัด สินโต 
1816 นายไสว โซ่เงิน 

 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

1817 นายกฤษดา แซ่เต๋ียว 
1818 นายจิราวัฒน์ ปานสง 
1819 นายตา อุ่นใจ 
1820 นายวรชาติ เกตุแก้ว 
1821 นายวิศรุต ชอบงาม 
1822 จ.ส.ต. ศราวิน มีคําสัตย์ 
1823 นายเอกณรงค์ จารุธนกุล 

 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 

1824 นายวัชรินทร์ กองสุข 
 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

1825 นางสาวกัญญานี มุขแก้ว 
1826 นางสาวกัลยาณี แก้วสวัสด์ิ 
1827 นางสาวกิตติยา พากเพ่ิม 
1828 นางสาวขนิษฐา เฉลิมบุญ 
1829 นางสาวจารุรัตน์ สัตถาพร 
1830 นางสาวจิรารัตน์ อภิชนังกูร 
1831 นางสาวดารุณี เบ็ญดาโอะ 
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1832 นางสาวทิพวรรณ บุญมาก 
1833 นางสาวนิสาชล เรืองน้อย 
1834 นางสาวบุษยา นวบุญ 
1835 นางสาวประภัสสร คงเกษม 
1836 นางสาวประภาศิริ ไกรเอียด 
1837 นางสาวปานรวี เขียวบุญจันทร ์
1838 นางสาวภัทรจิรา อินทร์ปาน 
1839 นางสาวมิ่งกมล วรดี 
1840 นางสาวรวีวรรณ ธารทองสกุล 
1841 นางสาววนิดา เลี่ยนยงค์ 
1842 นางสาววิริยา ชูสัง 
1843 นางสาววิไลวรรณ เสือพล 
1844 นางสาวสุวินี เอียดจุ้ย 
1845 นางสาวอรทัย ช่วยค้ํา 
1846 นางสาวอัจฉริยา สุนทรพัฒน์ 

 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

1847 นางสาวแพรทิพย์ พูดเพราะ 
 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 

1848 นางสาวพาตีเมาะ สาและ 
1849 นางสาวอารียา สุภะวีระ 

 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

1850 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิพชาติโยธิน 
1851 นางสาวศศิวิมล จักรัส 
1852 นายจักรกฤษณ์ หลําเบ็ญสะ 
1853 นายภาณุวัฒน์ กิจเจริญพันธ์ุ 

 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
สาขาวิชาพลศึกษา 

1854 นางสาวอาทิตยา แซ่หลิ้ว 
1855 นายไววิทย์ ทองแท ้
1856 นายสุรเดช เกตุพงษ์พันธ์ุ 

 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
สาขาวิชาภาษาไทย 
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1857 นางสาวกมลชนก ชุ่มจิตร 
1858 นางสาวพิชชาภา นพรัตน์ 
1859 นางสาวยุพาภรณ์ รอดภัย 
1860 นางสาวสุชาวดี ไทยสุชาติ 
1861 นางสาวสุนิสา ขุนเศรษฐ 
1862 นายอนิวรรต จันทร์เทพ 

 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1863 นางสาวสาวิณี พรหมเกิด 
1864 นางสาวสุณิสา ดาหลาย 
1865 นางสาวอณิษฐา สิทธิโกศล 

 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 

1866 นางสาวจินตนา โคกเขา 
1867 นางสาวประภัสสร จันทร์พูล 
1868 นางสาวปาริฉัตร สีนองช่อ 
1869 นางสาวศรีสมร ศรีพูล 
1870 นางสาวสโรชา อําภาพร้อม 

 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟสิิกส ์

1871 นางสาววราภรณ์ ชูบัณฑิต 
 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

1872 นางสาวทิพาภรณ์ เศียรอุ่น 
1873 นางสาวปริศนา แดหวามาลัย 
1874 นางสาวเมนิกา สีสลับ 
1875 นางสาวศุภรดา เพิงรัตน์ 
1876 นายทรงวุฒิ เฉียงลิบ 
1877 นายเบญจพล สงมาก 
1878 นายภาณุมาศ หอมบุญยงค ์
1879 นายเอกพงษ์ สมหา 

 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 

1880 นางสาวจันทิมา บัวเนียม 
1881 นางสาวช่ืนนภา เหมือนเนียม 
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1882 นางสาวชุติมา สมพล 
1883 นางสาวนุชรีย์ ชอบงาม 
1884 นางสาวมัลลินี มีพันธ์ 
1885 นางสาวรตพร มะนู 
1886 นางสาวเรวดี อิสสโร 
1887 นางสาวสุจิตรา ทองขาว 
1888 นางสาวสุธัญญา สุวรรณโณ 
1889 นางสาวโสภินันท์ ปราบคช 
1890 นางสาวอรษา สุขสันต์ 
1891 นายภานุวัฒน์ ทองวล 
1892 นายวุฒิศักด์ิ รักเอียด 

 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

1893 นางสาวกรรณิกา ชูยัง 
1894 นางสาวกรวรรณ หวานแก้ว 
1895 นางสาวขวัญเรือน คบคน 
1896 นางสาวคุณัญญา คงบัน 
1897 นางสาวดาราวรรณ นุ่มพุ่ม 
1898 นางสาวนลิตา ใบสะเหล็ม 
1899 นางสาวนูรมา สาแม 
1900 นางสาวปาริฉัตร สองหลง 
1901 นางสาววรรณิกา โกศลกาญจน์ 
1902 นางสาวศรีสุดา เพ็งถา 
1903 นางสาวศิราณี ชูมี 
1904 นางสาวสุวิมล หนูรอด 
1905 นางสาวอังคณา ยอดสง่า 
1906 นางสาวอัจฉราภรณ์ เกลี้ยงหวาน 
1907 นางสาวอามีนะห์ บินยูโซะ 
1908 นายจีระศักด์ิ บัวเน่ียว 

 
หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 

1909 นางสาวจิรารัตน์ ศรีสงคราม 
1910 นางสาวชนิกานต์ ศักดาณรงค์ 
1911 นางสาวณัฐสิริ ทองสุข 
1912 นางสาวนูร์ฮูดา สะมะแอ 
1913 นางสาวปิยพร สุภาผล 
1914 นางสาวยอดขวัญ จันทร 
1915 นางสาววริยา วรรณโกวัฒน์ 
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1916 นางสาววิลาสินี รื่นพานิช 
1917 นางสาวศุภิสรา ผ่านกระแส 
1918 นางสาวสารีนา สาแล๊ะ 
1919 นางสาวสุกานดา อินทร์แพทย์ 
1920 นางสาวสุชาดา บรรณกิจ 
1921 นางสาวอรฤดี ทองส่งโสม 
1922 นางสาวอิฟลิยา เบ็นหรีม 
1923 นายณัฐภัทร แสงมณ ี

 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

1924 นางสาวเจ๊ะนูรีซัน เจ๊ะอูบง 
1925 นางสาวพรรณวดี พัดทอง 
1926 นางสาวอภิญญา ภาคภูมิชน 
1927 นายภรินทร หมัดศิร ิ
1928 นายสรนัฐ พิริยโยธากุล 

 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาพลศึกษา  

1929 นายธนา บิลแสะ 
1930 นายบุญกานต์ แก้ววิเชียร 
1931 นายวุฒิชัย อ๋องสุทธ์ิ 
1932 นายสุทธิชัย เพชรประพันธ์ 

 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาภาษาไทย  

1933 นางสาวกมลชนก อินทะเสม 
1934 นางสาวกัลยา อาทรกิจ 
1935 นางสาวขวัญข้าว สิทธิศักด์ิ 
1936 นางสาวเขมิกา คงตุก 
1937 นางสาวชนากานต์ เรืองอินทร์ 
1938 นางสาวณัฐชา ทองเดิม 
1939 นางสาวทิพวรรณ ขาวกริบ 
1940 นางสาวนฤมล จังโหลนราช 
1941 นางสาวนันทินี มะอักษร 
1942 นางสาวนิชธาวัลย์ วิภูษณะภัทร์ 
1943 นางสาวบุปผา บริเพ็ชร 
1944 นางสาวบุษบา หวังรังสีสถิตย์ 
1945 นางสาวพิมพ์ชนก ดําทอง 
1946 นางสาวสไบทิพย์ มุขน้อย 
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1947 นางสาวสมฤดี วงค์แดง 
1948 นางสาวสุธาทิพย์ ชัยแก้ว 
1949 นางสาวสุนารี สินตุ้น 
1950 นางสาวโสรญา สีพุฒ 
1951 นางสาวอมรรัตน์ ทองแจ้ง 
1952 นางสาวอัจจิมา อินทร์สืบ 
1953 นางสาวอารดา ขลิบแย้ม 
1954 นางสาวอุษณีย์ สงวนศรี 
1955 นายจารุวัฒน์ ทองใส 
1956 นายธนพล เต็มทับ 
1957 นายวสันต์ ศักดาศักด์ิ 

 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

1958 นางสาวกนกรัชต์ หิตโกเมท 
1959 นางสาวเกสินี สังเมียน 
1960 นางสาวจันทิมา ชูประสิทธ์ิ 
1961 นางสาวดวงพร ธนังธีรพงษ์ 
1962 นางสาวนัสรี ไชยมิกัน 
1963 นางสาวพรชนก มากชูชิต 
1964 นางสาววรัญญา ทองสุ่น 

 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี  

1965 นางสาวซูไรณา และหยะ 
1966 นางสาวอัมรา สมสมัย 
1967 นายณัฐชา พัฒนา 

 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา  

1968 นางสาวดาริกา เขียมวัชนะ 
1969 นางสาวทัศนารี สุทธารัตน์ 
1970 นางสาวเบญจมาศ ณ นากูล 
1971 นางสาวสิรีธร สวัสดิรักษ ์

 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟสิิกส์  

1972 นางสาวนิศามณี ฉุ้นย่อง 
1973 นางสาวรัชดาภรณ์ สามพรม 
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การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาสังคมศึกษา  

1974 นางสาวกนกวรรณ ศรีโยม 
1975 นางสาวจันทิมา เอียดถวิล 
1976 นางสาวจันทิรา รสเกิด 
1977 นางสาวเจติยา จันทพันธ์ 
1978 นางสาวเจษฎาพร พูลดวง 
1979 นางสาวชลันดา ฟักทอง 
1980 นางสาวชุดาพร ทิพย์ทอง 
1981 นางสาวซูไรยา มูสาม ี
1982 นางสาวธัญญพิมพ์ ปักษีสิงห์ 
1983 นางสาวประภาวรรณ ช่ืนใจ 
1984 นางสาวปิยะวรรณ จันทร์ประกอบ 
1985 นางสาวพิมพ์พร สีขาว 
1986 นางสาวภัทรภร สามเมือง 
1987 นางสาวรัตติยา นาเพชร 
1988 นางสาววราภรณ์ เพราแดง 
1989 นางสาวศุลีพร นวลไข่ 
1990 นางสาวสรารัตน์ โพชสาลี 
1991 นางสาวสาวิตรี นุ่นสง 
1992 นางสาวสิริภา มะโร 
1993 นางสาวอรวรรณ น่ิมดวง 
1994 นางสาวอรวรรณ พจนานันท์ 
1995 นางสาวอัจฉรา จันทราช 
1996 นายสิทธิพงษ์ คงบันนึก 

 
การศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 

1997 นางสาวกมลรัตน์ คงหนู 
1998 นางสาวกัณฐมณี แก้วลํา 
1999 นางสาวจรวยพร สามเอียด 
2000 นางสาวจิรายุ ฉิมเพ็ชร 
2001 นางสาวชุติมา เพชรเชนทร์ 
2002 นางสาวธัญชนก จีนโต 
2003 นางสาวธิดารัตน์ นิราภัย 
2004 นางสาวนันทรัตน์ ทองพุฒ 
2005 นางสาวนารีรัตน์ หนุนทอง 
2006 นางสาวปิยนุช แก้วนะ 
2007 นางสาวพรพิมล รักชุม 
2008 นางสาวยุวธิดา บุญทิพย์ 
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2009 นางสาวรุ่งทิวา เหล่าอ้ัน 
2010 นางสาววรรณิภา เรืองน้อย 
2011 นางสาววรัญชลี รักนุ้ย 
2012 นางสาววรัญญา แสงจันทร ์
2013 นางสาววราภรณ์ ภาคเพ่ิม 
2014 นางสาววาตี มะอะนี 
2015 นางสาวศิรภัสร์ ไกรเทพ 
2016 นางสาวศิริลักษณ์ แซ่เหล้า 
2017 นางสาวสุภาวรรณ ช่วยคงมา 
2018 นางสาวอรวรรณ ขุนจันทร ์
2019 นางสาวอะสะหน๊ะ นิยมเดชา 
2020 นายนราวิชญ์ แก้วชุม 
2021 นายอภิชาติ เดชกมล 

 
การศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2022 นางสาวเกศณี นนทพันธ์ 
2023 นางสาวณัฐวดี ดําบาง 
2024 นางสาวธิดารัตน์ จีนชาวนา 
2025 นางสาวนิตยา ต้ิงโหยบ 
2026 นางสาวนูรียา เปาะมะ 
2027 นางสาวปารมี บุญม ี
2028 นางสาวปาลิตา รัตนบุรี 
2029 นางสาวพรพิมล เพ็ชรเกิด 
2030 นางสาวฟาตีฮะห์ สมจาร ี
2031 นางสาวภาวดี อ่าวสกุล 
2032 นางสาวเยาวลักษณ์ อ้ันซ้าย 
2033 นางสาวลีนีสรา ดาแต 
2034 นางสาววิมลมาศ บัวทอง 
2035 นางสาวศยามล โกสุพรรณ 
2036 นางสาวโศศิษฐา ปานนิล 
2037 นางสาวสาคร ภูมิพงศ์ 
2038 นางสาวสุกันยา ง่วนสน 
2039 นางสาวสุรัญญา ขวดหนู 
2040 นางสาวสุรีย์ ฤทธิเดช 
2041 นางสาวอมรรัตน์ มงชู 
2042 นางสาวอรขนิษฐา พร้อมประเสริฐ 
2043 นางสาวอรวรรณ นาคขวัญ 
2044 นางสาวอารีนาถ สันขะหร ี
2045 นางสาวอุสนียา สุธากุล 
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2046 นายจงรัก จันทร์ขาว 
 
การศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

2047 นางสาวจันทรา ชํานาญดง 
2048 นางสาวจิรวรรณ จิตเขม้น 
2049 นางสาวจุฑากุล พรมโอภาษ 
2050 นางสาวชนิตา รัตนบุษยาพร 
2051 นางสาวฐนิชา หมัดยะมา 
2052 นางสาวนฤดี ทองมาก 
2053 นางสาวนูรไลลา มิสลีมีน 
2054 นางสาวนูร์ฮูด้า บือราเฮง 
2055 นางสาวพรชนก นาคปลัด 
2056 นางสาวพิมพ์ประภา ผลากิจ 
2057 นางสาวภาวดี วงศ์ดี 
2058 นางสาวยูสะนี สัตย์สุข 
2059 นางสาววรรณนิศา เกตพูน 
2060 นางสาววรรณวิมล ใจสมทุร 
2061 นางสาวศกุนกาญจน์ พรหมประสิทธ์ิ 
2062 นางสาวศศิเนตร จันทร์เพชร 
2063 นางสาวศุภลัคน์ รัตนบุรี 
2064 นางสาวสุชาดา อินนุรักษ์ 
2065 นางสาวสุพาณี เหมือนแสวง 
2066 นางสาวสุภาวดี ทองสําฤทธ์ิ 
2067 นางสาวอรอุมา รอดศรี 
2068 นางสาวอัสรีญา แวดอเล๊าะ 
2069 นายชวลิต ด้วงเหมือน 
2070 นายซัลมาน ชุมสาแหละ 
2071 นายนาเดอร์ อูซิน 
2072 นายปฏิวุฒิ ชุมสุวรรณ 
2073 นายวีระยุทธ แก้วชะนา 
2074 นายสราวุฒิ ชูพล 

 
การศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 

2075 นางสาวกนกกานต์ จอมหลุย 
2076 นางสาวกัลยาวีร์ พรหมมา 
2077 นางสาวจริยา จันทร์เทพ 
2078 นางสาวจันทร์จิรา ไชยกูล 
2079 นางสาวจารุรัตน์ เถนว้อง 
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2080 นางสาวจีระพัฒน์ เทียนแก้ว 
2081 นางสาวจุฑามาศ ย่ีสิ้น 
2082 นางสาวจุฑารัตน์ ช่างสาร 
2083 นางสาวจุฬารัตน์ มูณีรัตน์ 
2084 นางสาวชนิตา ช่างสาน 
2085 นางสาวณัฏฐวิตรา สุรดิฐนันท ์
2086 นางสาวธนวรรณ เต็งรัง 
2087 นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ 
2088 นางสาวนวรัตน์ กรุงไกรจักร์ 
2089 นางสาวนาริพรรณ เขียวเล่ง 
2090 นางสาวนิตยา รักเครือ 
2091 นางสาวนิตยา เพ็ชรขาว 
2092 นางสาวนุชจเร โลหกิจ 
2093 นางสาวนูรามา มะเลาะ 
2094 นางสาวประเพ็ญวดี จันแก้ว 
2095 นางสาวเปล่งศรี ขุนรัตน์ 
2096 นางสาวผ่องฉวี ภูชงค์ 
2097 นางสาวภัทรพร วิรัตน์ 
2098 นางสาวภัทรวดี ทองมี 
2099 นางสาวภัทรวรรณ อินเรือง 
2100 นางสาวยุพาวรรณ ซื้อจ้าง 
2101 นางสาวเยาวนุช วุ่นพันธ์ 
2102 นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วแก้ว 
2103 นางสาวรัตนาภรณ์ หยูจีน 
2104 นางสาววริศรา จันทร์อินทร ์
2105 นางสาววิกานดา เล๊ะสัน 
2106 นางสาวศรัญญา แก้วหนูนวล 
2107 นางสาวศุภิศา สุขคง 
2108 นางสาวสรารักษ์ เมืองหมิ้น 
2109 นางสาวสลิลทพิย์ แจ้งกระจ่าง 
2110 นางสาวสีตีไอเซาะ เจ๊ะและ 
2111 นางสาวสุนันทา รองสวัสด์ิ 
2112 นางสาวสุภลักษณ์ ไหมฉิม 
2113 นางสาวอนิสา ทับไทร 
2114 นางสาวอัจจิมา นนทฤทธ์ิ 
2115 นางสาวอัชฌา พรหมสังฆะหะ 
2116 นางสาวอัญญาณี ช่วยชู 
2117 นายคณาวุฒิ จันทรดึก 
2118 นายชญานิน พันธ์ทอง 
2119 นายสิทธ์ิณรงค์ สิมสกุล 
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2120 นายอมรเวทย์ จันทร์เมธา 
2121 นายอาตีกูลเลาะห์ สาตา 

 
การศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชา เทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 

2122 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณสะอาด 
2123 นางสาวเกศรินทร์ แซ่หลั่น 
2124 นางสาวจรรจิราภรณ์ หนูคงใหม ่
2125 นางสาวจริยา คงแก้ว 
2126 นางสาวจิราภรณ์ รอฮิม 
2127 นางสาวชนาพร สะทุน 
2128 นางสาวธนวรรณ พรหมมานนท ์
2129 นางสาวนาถกมล กิจวุ่นเจริญ 
2130 นางสาวนูรีซัน สาเมาะ 
2131 นางสาวปิยาพัชร สิงห์หนู 
2132 นางสาวพัชร์มน จันทร์เอียด 
2133 นางสาวพัณณ์ชิตา เต้ียนวน 
2134 นางสาวเพชรานันท์ กระโหมวงศ์ 
2135 นางสาวเพ็ญศรี กาเด็น 
2136 นางสาวมัสตูเราะห์ ดาเลโบ๊ะ 
2137 นางสาวเมทินี แก้วพูล 
2138 นางสาวยาณี นวลละออง 
2139 นางสาวลักขณาวัลย์ เพ็ชนะ 
2140 นางสาวสุดธิดา จันทร์บุตร 
2141 นางสาวสุนทรี จันก่ิงทอง 
2142 นางสาวโสรยา หนูภักดี 
2143 นางสาวหติพร กะสิรักษ ์
2144 นายจิระศักด์ิ ศรีสังข ์
2145 นายชนาธิป สุวิทยาภรณ์ 
2146 นายณัช เกตทองสง 
2147 นายธนิษฐ์ จุลจ้าย 
2148 นายมาอ๊าซ บินอาสัน 
2149 นายมุฮัมมัดชารีฟ ดาแลหมัน 
2150 นายรัชตะ สุญาสิทธ์ิ 
2151 นายวรายุส ลัคนาศิโรรัตน์ 
2152 นายศุภชัย เพริดพร้อม 
2153 นายสุทธนพ ขําแก้ว 
2154 นายอนิศ ตาเดอิน 
2155 นายอภิเดช ยกศิริ 
2156 นายอัรรอซี จิตภาค 
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2157 นายอัสรี เหล็มโส๊ะ 
 
การศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาพลศึกษา 

2158 นางสาวกนกวรรณ สุขสว่าง 
2159 นางสาวดีเด่น ปราบโรค 
2160 นางสาวนธณัญ ศรีจันทร์เจรญิ 
2161 นางสาวนภาวี ทองเอม 
2162 นางสาวนริศรา วายุภักด์ิ 
2163 นางสาวปริญา แก่นจันทร ์
2164 นางสาวปรียา หนูดํา 
2165 นางสาวมนทิรา ปาลรัตน์ 
2166 นางสาวรุวัยดา ปานแดง 
2167 นางสาววรรณฤดี คล้ายสมบัติ 
2168 นางสาวศิริพร ตระกูลโชติพันธ์ุ 
2169 นางสาวสใบทิพย์ เรืองเนียม 
2170 นางสาวสุชาดา ชัยศรีนะ 
2171 นางสาวอจิรา กลิ่นดี 
2172 นายก้านแก้ว ศิริรักษ ์
2173 นายจรัญ หมัดอะด้ัม 
2174 นายนที ปีไสย 
2175 นายนพเรน อนุกูล 
2176 นายโยฮัน ปีระมะลึก 
2177 นายวรพงศ์ บุรีศรี 
2178 นายวรวุฒิ ชูเย็น 
2179 นายวีรภัทร เชยช่ืนจิตร 
2180 นายวีระวัฒน์ เวชกุล 
2181 นายศิวกร ภู่เซ่ง 
2182 นายศุภชัย ทองใบ 
2183 นายสิทธิโรจน์ ธนะภพ 
2184 นายสงขลา ควรหาเวช 
2185 นายสงคราม ควรหาเวช 
2186 นายสุราษฎร์ ควรหาเวช 
2187 นายสุรเดช ประสงค์กิจ 
2188 นายอดินันท์ บือนา 
2189 นายอดิศักด์ิ หมัดส ี
2190 นายอัซฟาร์ ไทยสนิท 

 
การศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย 
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2191 นางสาวเจนจิรา ไชยคงทอง 
2192 นางสาวชนินาถ ยุเหล็ก 
2193 นางสาวชลันดา บุญทองใหม ่
2194 นางสาวญาณิศา เกียบแก้ว 
2195 นางสาวทิพาวรรณ ปู่สังข์ 
2196 นางสาวนฤมล คํานนท์ 
2197 นางสาวนฤมล ลิ้มสุวัฒนกุล 
2198 นางสาวเบญจมาภรณ์ แป้นสุข 
2199 นางสาวปอยฝน สุขมาก 
2200 นางสาวพรพิมล แก้วรุ่ง 
2201 นางสาวพรรทิวา ธรฤทธ์ิ 
2202 นางสาวเมษารัตน์ จินตรารักษ์ 
2203 นางสาวลดาวรรณ ชูธนกุล 
2204 นางสาววาธิณีย์ นกแก้ว 
2205 นางสาววิชุดา จําปาสด 
2206 นางสาววิภาดา ชัยสิงห์ 
2207 นางสาววิภาดา รองเดช 
2208 นางสาววิมลเทพ เยาถัก 
2209 นางสาววิริยาภรณ์ โกยสกุล 
2210 นางสาวศศินิภา ชุมคง 
2211 นางสาวสิริวิมล หยงสตาร์ 
2212 นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ 
2213 นางสาวเสาวรัตน์ โทสิทธ์ิ 
2214 นางสาวหฤดี เดชสถิตย์ 
2215 นางสาวอลิษา ส่งสุข 
2216 นางสาวอาซียะห์ วันสุไลมาน 
2217 นางสาวอามีเนาะ กูแม 
2218 นางสาวอาลิสา เกลาฉีด 
2219 นายกําธร ดําน้อย 
2220 นายณัฐธนกร ระถะการ 
2221 นายณัฐนันท ์ แคว้นโอฬาร 
2222 นายธนนันต์ แซ่เต่ียว 
2223 นายปิยวัฒน์ ฤทธ์ิมาก 
2224 นายพัชร์พล สิงห์เกิด 
2225 นายรังสิมันต์ จุลหริก 
2226 นายสุทธิพงษ์ น่ิมนวล 

 
การศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2227 นางสาวกนกนาฎ คําพุกกะ 
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2228 นางสาวกวิตา นวลประจักร์ 
2229 นางสาวกันยารัตน์ อู่วณิชย์กุล 
2230 นางสาวกัลยรัตน์ แก้วคง 
2231 นางสาวจินดาหรา เรียงชะนะวัฒน์ 
2232 นางสาวจุฑาภรณ์ ขุนพิทักษ ์
2233 นางสาวดารณี จุนเจือวงศ์ 
2234 นางสาวทรรศพร บทจร 
2235 นางสาวทานตะวัน เหมเส็ม 
2236 นางสาวธิธาดา สมกําลัง 
2237 นางสาวโนรอัยนี วานิ 
2238 นางสาวเปรมกมล ศักด์ิเจริญรัตน์ 
2239 นางสาวพรพิลาส วิจิต 
2240 นางสาวพิมชนก นุกูล 
2241 นางสาวพิมพ์ไทย มากแก้ว 
2242 นางสาวมัลลิกา สองเมือง 
2243 นางสาวมุสนี หัสเล็ม 
2244 นางสาวรัตติกาล ทองเกียรติ 
2245 นางสาวรุสนานี จารุ 
2246 นางสาววิไลวรรณ สงทับ 
2247 นางสาวศุภมาส นวลปลื้ม 
2248 นางสาวสุจิตรา ทองทิพย์ 
2249 นางสาวสุชาดา เพชรสุก 
2250 นางสาวสุชาดา ยอดวารี 
2251 นางสาวสุธิศา ส่งศรี 
2252 นางสาวสุนิศา ชูเชิด 
2253 นางสาวอนุสรา สุขศร ี
2254 นางสาวอลิษา หวังสป 
2255 นางสาวอารีย์ หอมแก้ว 
2256 นายชานนท์ เต็งเฉี้ยง 
2257 นายศุภนาท รัตนคช 

 
การศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี 

2258 นางสาวกนกรัตน์ จริตงาม 
2259 นางสาวกัญญานิษฐ ์ ขุนประดิษฐ ์
2260 นางสาวกานต์ธิดา ขําตรี 
2261 นางสาวกุลฤดี ช่วยนุ่น 
2262 นางสาวเขมิกา ชูปาน 
2263 นางสาวจริยา กันจินะ 
2264 นางสาวจารุวรรณ ดําสิโก 
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2265 นางสาวจุฑามาศ พุ่มแก้ว 
2266 นางสาวจุรีพร ขุนภักดี 
2267 นางสาวเจนจิรา รอดพันธ์ 
2268 นางสาวชฎาพร ส่องแก้ว 
2269 นางสาวชนัญญา เนตรบุตร 
2270 นางสาวทัศนีย์ ใสเกื้อ 
2271 นางสาวทิพวรรณ ปานจันทร์ 
2272 นางสาวธนภรณ์ จุลพูล 
2273 นางสาวธัญญาทิพย์ มากคํา 
2274 นางสาวนพรัตน์ แก่นท ี
2275 นางสาวนฤมล หนูปลื้ม 
2276 นางสาวนารีรัตน์ รัตนพันธ์ 
2277 นางสาวนิตยา ผันแปร 
2278 นางสาวนุชรี ปานเนียม 
2279 นางสาวนุสรา คงทอง 
2280 นางสาวปวิตรา พลวัฒน์ 
2281 นางสาวปัทมา ศรีเพชร 
2282 นางสาวปาตีเมาะ จาเงาะ 
2283 นางสาวพรรณราย จันทราชา 
2284 นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิสถิตย์ 
2285 นางสาวเพชรไพลิน สมแสง 
2286 นางสาวฟาตีเมาะ หะยีอาซา 
2287 นางสาวภวิศภรณ์ คงกะพันธ์ุ 
2288 นางสาวภัทธิรา ทองบุญช่วย 
2289 นางสาวภัทสร คงยืนยาว 
2290 นางสาวมลิวัลย์ ถึงเสียบญวน 
2291 นางสาวยาวารี ปะอีแต 
2292 นางสาวรัชนีวรรณ แก้วเอียด 
2293 นางสาวเร็นดู หลงกอหราบ 
2294 นางสาวโรฮานี หีมมะหมัด 
2295 นางสาววาสนา สุขอนันต์ 
2296 นางสาววิภาดา ชูนอง 
2297 นางสาววิศนี เมืองหนู 
2298 นางสาวสกาว ชูช่วย 
2299 นางสาวสุกัญญา ขวัญเมือง 
2300 นางสาวสุจิตตรา เจนงาน 
2301 นางสาวสุไรยา มะมัน 
2302 นางสาวสุวิมล ส่งเมือง 
2303 นางสาวอรวี อินทร์นาค 
2304 นางสาวอรอนงค์ เอกพงษ์ 
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2305 นางสาวอรุณรัตน์ ฤทธิกุล 
2306 นางสาวอันตรา บุญประกอบ 
2307 นางสาวแอน ปานมี 
2308 นายบดินทร์ ขันภักดี 

 
การศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 

2309 นางสาวกรรณิการ์ บัวบุญ 
2310 นางสาวเกศษิณี ชัยศิริ 
2311 นางสาวขวัญชนก เรืองเพ็ง 
2312 นางสาวจาริยา หนูรอด 
2313 นางสาวจิราวดี ขุนประจิตต์ 
2314 นางสาวจุฑารัตน์ เจนงาน 
2315 นางสาวจุฑารัตน์ สุทธิมาส 
2316 นางสาวชนากานต์ ปันถะ 
2317 นางสาวซูบัยดะห์ บูงอนียอ 
2318 นางสาวนฤมล สวัสดี 
2319 นางสาวนันณภัทร อารีการ 
2320 นางสาวนันทิกานต์ แสงวิเชียร 
2321 นางสาวปฏิมา หนูช่วย 
2322 นางสาวประภากร คงจันทร์ 
2323 นางสาวปาตีฮะห์ ดาโอะ 
2324 นางสาวพรชนก หยดย้อย 
2325 นางสาวพรพิมล พงศ์ประยูร 
2326 นางสาวพัชรีย์ ชุมวัน 
2327 นางสาวพัทธนันท์ ศักดา 
2328 นางสาวพัสราภรณ์ พูลแจ้ง 
2329 นางสาวพาดีหล๊ะ ตาเย๊ะ 
2330 นางสาวภดาชไม บัวชุม 
2331 นางสาวมณีรัตน์ ก้ิมภู่ 
2332 นางสาวรติพร ชูอ่อน 
2333 นางสาวรัตนากร สังข์ขรณ ์
2334 นางสาวเรวดี จันทร์ทอง 
2335 นางสาวลัทธพรรณ ช่วยมั่ง 
2336 นางสาววรรณวิศา เพชรรัตนมุณี 
2337 นางสาววรรณี สาเม๊าะ 
2338 นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล 
2339 นางสาววิมลสิริ อาสนะ 
2340 นางสาววิไล อาแซ 
2341 นางสาวสโรชา สรรเพ็ชร์ 
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2342 นางสาวสิริรัตน์ เดโชศาสตร์ 
2343 นางสาวสุทธวรรณ จันทร์ขวัญ 
2344 นางสาวสูไลดา เจ๊ะสมอเจ๊ะ 
2345 นางสาวเสาวภา ศรีเกตุ 
2346 นางสาวอนงค์นาถ ชูลี 
2347 นางสาวอรชร ชูสังข์ 
2348 นางสาวอรณิช ภาสกรกุล 
2349 นางสาวอรรถยา ล่องต้ี 
2350 นางสาวอรุณรัตน์ หมอกม ี
2351 นางสาวอังศุมา ปานแจ่ม 
2352 นางสาวอุไรวรรณ สงเขียว 
2353 นางสาวฮาบีบ๊ะ เจะมะ 
2354 นายดิเรกฤทธ์ิ ยุเหล็ก 
2355 นายพงศธร คงประสพ 
2356 นายยาเซร์ หะสาเมาะ 
2357 นายอรรถพร บัวช่ืน 

 
การศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟสิิกส ์

2358 นางสาวจารุวรรณ ทองปาน 
2359 นางสาวจิราพร เพชรแกมแก้ว 
2360 นางสาวจุฑามาศ บัวช่ืน 
2361 นางสาวจุฬารัตน์ สงย้อย 
2362 นางสาวชุติมณฑน์ คงสง 
2363 นางสาวณิชนันทน์ มีสีสุข 
2364 นางสาวธันย์ชนก อุ่ยประเสริฐ 
2365 นางสาวธิดา สุขศรีแก้ว 
2366 นางสาวนวลอนงค์ จุลานุพันธ์ 
2367 นางสาวนันธิญา แก้ววิจิตร 
2368 นางสาวนาถยา ศิริทอง 
2369 นางสาวนิซัลมา เจ๊ะเละ 
2370 นางสาวนิสากร คงเทพ 
2371 นางสาวปัทมาวดี คงเมือง 
2372 นางสาวปิยะนุช พวงทอง 
2373 นางสาวพนิดา คงแก้ว 
2374 นางสาวพรสิณี อุ่นอก 
2375 นางสาวพิกุล พูลแก้ว 
2376 นางสาวเพลินจิต กิตติยงวิวัฒน์ 
2377 นางสาวภัสฎาวรรณ แย้มทิม 
2378 นางสาวมณีรัตน์ ยันพะโยม 
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2379 นางสาวรูวัยดา แลเย๊าะ 
2380 นางสาวเรวดี รักษายศ 
2381 นางสาวลัดดาวรรณ สูงสุด 
2382 นางสาววาสนา ภักดีบุญ 
2383 นางสาววิลาสินี ปิยะธนพงศ์ 
2384 นางสาวศรินยา ตาเดอิน 
2385 นางสาวศศิรัศมิ์ คงอ่อน 
2386 นางสาวศิรินันท์ สัจพันธ์ 
2387 นางสาวศิริปราง เนตรนพรัตน์ 
2388 นางสาวศิริวรรณ สุเหร็น 
2389 นางสาวสาปีเยาะ แวกาเดร์ 
2390 นางสาวสาริณีย์ บินมูดอ 
2391 นางสาวสิรินาฏ ชูปัญญา 
2392 นางสาวสุกัญญา จันทมุณ ี
2393 นางสาวสุกัญญา สุกคุ้ม 
2394 นางสาวสุธัญญา บุญหลง 
2395 นางสาวสุนิษา ใบระหมาน 
2396 นางสาวสุนิสา แสงหิรัญ 
2397 นางสาวสุภัสสร สิทธิชัย 
2398 นางสาวสุภาพร คําแหง 
2399 นางสาวสุรี หมาดสา 
2400 นางสาวอมรรัตน์ สุดพุ่ม 
2401 นางสาวอรนภา เกลาฉีด 
2402 นางสาวอรรวี เกียรติไพศาลโสภณ 
2403 นางสาวอาลีซะห์ โต๊ะเพ็ง 
2404 นางสาวฮัฟเซ๊าะห์ สะมะแอ 
2405 นายก๋าเด็ม สามทอง 
2406 นายทวีศักด์ิ ชูช่วย 
2407 นายบุญส่ง ทวีทรัพย์ 
2408 นายปฏิพัทธ ศรีแสง 
2409 นายพีระพร ร่มเย็น 
2410 นายมูฮัมหมัดโยฮารี ดือราแม 
2411 นายวรรณพงษ์ ถีระวุธ 
2412 นายแวอิสวาดี หะยีสอเฮาะ 
2413 นายศิวัช ภู่สันติ 

 
การศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

2414 นางสาวกนกวรรณ เนียมมีศร ี
2415 นางสาวกนกวรรณ วงศ์สวัสด์ิ 
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2416 นางสาวกมลรัตน์ แก้วประชุม 
2417 นางสาวกมลรัตน์ รุ่งเรือง 
2418 นางสาวกัญญา เพ็ชรรัตน์ 
2419 นางสาวกันฑิมา ศรีหมอก 
2420 นางสาวกันติสา สันสน 
2421 นางสาวกาญจนา จันทนา 
2422 นางสาวเกศรินทร์ มีสุขศร ี
2423 นางสาวจันจิรา ปัทมะสังข ์
2424 นางสาวจินดาพร ณ นคร 
2425 นางสาวชัญญานุช สงชู 
2426 นางสาวชุติกาญจณ ์ สุวรรณหงส ์
2427 นางสาวชุติกาญจน์ บุญช่วย 
2428 นางสาวไซหนับ สวาหลัง 
2429 นางสาวดารารัตน์ ศรีเรืองรัตน์ 
2430 นางสาวทรรณรต สุวรรณจินดา 
2431 นางสาวธาวิตา โชติกมาศ 
2432 นางสาวนรูอาดียัน มิสุแท 
2433 นางสาวนวพร บริสุทธ์ิ 
2434 นางสาวนันทิยา สินธ์สาย 
2435 นางสาวนิจวิภา อักษรเนียม 
2436 นางสาวเนตรนภา ใหม่เสน 
2437 นางสาวเบญจมาศ บ่มไล ่
2438 นางสาวปฐมาวดี หลักเพชร 
2439 นางสาวปริศญา หีตหนู 
2440 นางสาวปรียาภรณ์ บุญฤทธ์ิ 
2441 นางสาวปวีณา พรหมทอง 
2442 นางสาวปัทมา ทองเรือง 
2443 นางสาวพจนีย์ ทองจิตร 
2444 นางสาวพัชราภรณ์ แนมน้อย 
2445 นางสาวพิชญา พรหมปองสุข 
2446 นางสาวพิลาวัลย์ สุขสังข ์
2447 นางสาวฟารีซา เปาะเลาะ 
2448 นางสาวภัทรพร คงทอง 
2449 นางสาวมาลีวัลย์ ช่วยรัตนะ 
2450 นางสาวมุมีนา เหมมันต์ 
2451 นางสาววรรณี ยาทรัพย์ 
2452 นางสาววิภาดา ดวงสุวรรณ 
2453 นางสาวศิรินยา บุตรวงศ์ 
2454 นางสาวศิริวรรณ มากหลาย 
2455 นางสาวศิวลักษณ์ ขุนนิคม 
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2456 นางสาวสุธาสินี วงศ์สวัสด์ิ 
2457 นางสาวสุพัตรา โทจอม 
2458 นางสาวหน่ึงฤทัย เกษตรสุนทร 
2459 นางสาวอรัญชฎากานต์ สายวารี 
2460 นางสาวอลิษา เส็นสัน 
2461 นางสาวอัจฉราพรรณ เพียรดี 
2462 นางสาวอาอีเซาะ ซีเดะ 
2463 นางสาวอุไรวรรณ สันติพัท 
2464 นายเฉลิมพันธ์ จันทร์ฉาย 
2465 นายชนาธิป ชูแสวงนิตย์ 
2466 นายณัฐวุฒิ จันทวงศ์ 
2467 นายธีระพงศ์ โลพะกูล 
2468 นายปรเมษฐ ์ ศรีรัตนโชติ 
2469 นายพงศ์เทพ กลิ่นเขียว 
2470 นายวชิระ สุหัตถาพร 
2471 นายวสันต์ ระมะโน 
2472 นายสิริวัฒน์ ปราบคช 
2473 นายสุระศักด์ิ ด้วงขวิด 
2474 นายอดุลย์ อับดลเลาะอาหล ี

 
 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

2475 นางสาวปัญญ์ชิตา นามอนุ 
2476 นายตรีเลิศ พหุพัฒนา 
2477 นายวันสุกรี อิสเฮาะ 
2478 นายสุชาติ ณรงค์กูล 
2479 นายอรรถชัย พรพงศธร 

 
ศิลปศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
สาขาวิชาประวัติศาสตร ์

2480 นายกิตติศักด์ิ ชอบลิ้ม 
 
ศิลปศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
สาขาวิชาภาษาจีน 

2481 นางสาวจารวี อ่อนแก้ว 
2482 นางสาวภัสสร์ศุภางค์ เสาวรัญ 
2483 นางสาวสุนันทา ชูนุ้ย 

 
ศิลปศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
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สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ 
2484 นางสาวศุภมาศ ตันฑวรักษ์ 

 
ศิลปศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2485 นางสาวปวีณ์นุช วัฒนพงศ์พิทักษ์ 
 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

2486 นางสาวปวิตรา เผ่าชู 
2487 นางสาววรรณวลี คงเมือง 
2488 นางสาวเวธกา มูสิกะ 
2489 นายภานุเดช อมรวิริยะชัย 
2490 นายอภินันท์ ชัยชนะ 

 
ศิลปศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

2491 นางสาวจงกลณี ศรีสงค ์
2492 นางสาวทรรศณีย์ อู่บูรณกุล 
2493 นางสาวประกายดาว ศักดา 
2494 นางสาวอัสมี เจะยะปาร์ 
2495 นายอนุวัฒน์ สุขเผือก 

 
ศิลปศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

2496 นางสาวสลิลทพิย์ หนูนุ่น 
 
ศิลปศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

2497 นางสาวกิติยา อุปมล 
2498 นางสาวสกาวรัตน์ ปานสัสดี 
2499 นางสาวสิริลาภ วิศาล 
2500 นายธนากร พระธานี 

 
ศิลปศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาประวัติศาสตร ์

2501 นายวสันต์ หุพาทิพย์ 
 
ศิลปศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาภาษาจีน 



72 
 

 
2502 นางสาวกาญจนารัติ อุไรรัตน์ 
2503 นางสาวฐิตาภรณ์ แก้วพิบูลย์ 
2504 นางสาวธนาภา แซ่หวัง 
2505 นางสาวรัตติกาล กัญจนกาญจน์ 
2506 นางสาวศิริประภา รัชดาชาน 
2507 นางสาวฮุสนา หะยีวาจิ 

 
ศิลปศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ 

2508 นายชัยยศ รองเดช 
 
ศิลปศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาภาษาไทย 

2509 นางสาวกมลศรี หมัดเหล๊าะ 
2510 นางสาวปนัสยา สังข์ทอง 
2511 นางสาวอรอุมา เจ๊ะสา 
2512 นายสุรศักด์ิ บุษบรรณ์ 

 
ศิลปศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาภาษามลายู 

2513 นางสาวกุศลิน วงค์มุสา 
2514 นางสาวมาดานี บิลนุ้ย 

 
ศิลปศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2515 นางสาวกิตติยา บิลม่าหล ี
2516 นางสาวคอไซหม๊ะ มะมิง 
2517 นางสาวจุรีรัตน์ คงเทพ 
2518 นางสาวณฐพร ดอกเพชร 
2519 นางสาวภินท์ปภา เกิดศรี 
2520 นางสาวสวิตา สาล ี
2521 นางสาวอัมมาพร สุวรรณชาติสกุล 
2522 นายก้องเกียรติ เก้าทรัพย์ 
2523 นายธีรวัต ศุภกิจธนวัฒน์ 
2524 นายภูวิศ พลรงค์ 
2525 นายศิรสิทธ์ิ รังสิวรากร 
2526 นายอเนชา ขําสกุล 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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สาขาวิชาภูมิศาสตร ์
2527 นางสาวกุลฉัตร ช่วยชุมชาติ 
2528 นางสาวกุสุมา หวุนกับหมัด 
2529 นางสาวจันทริกา สโมสร 
2530 นางสาวจินตรัตน์ ศรีเพชร 
2531 นางสาวจุฑามาศ ทองหญีต 
2532 นางสาวจุรีพร สีแตงอ่อน 
2533 นางสาวฉวิวรรณ กระนิระพันธ์ 
2534 นางสาวญาดา ริมดุสิต 
2535 นางสาวณัฐกานต์ แก้วอินทร ์
2536 นางสาวธมลวรรณ ศรอินทร ์
2537 นางสาวนริศรา เนาวรัตน์ 
2538 นางสาวนวพร หวังใดเหม 
2539 นางสาวนําพร ว่องเจริญ 
2540 นางสาวนิซัลมะห์ สะมาแอ 
2541 นางสาวบ๊ะไร มะดีเย๊าะ 
2542 นางสาวปาอีซะห์ ยูซารี 
2543 นางสาวพวงคราม อินทร์เทศ 
2544 นางสาวมลิษา ชัยเต็ม 
2545 นางสาวมัทนา คงเจริญโภชน์ 
2546 นางสาวมาริษา สายทองเพชร 
2547 นางสาวรณิดา รัตนมณี 
2548 นางสาวเรขา วันจันทร์ 
2549 นางสาวศิริพร ศิริโสภณ 
2550 นางสาวอรวรรณ ปานมาก 
2551 นางสาวอารีรัตน์ วรรณา 
2552 นางสาวอุมาพร ช่วยภักดี 
2553 นายกวีวัฒน์ จันทมะโน 
2554 นายกัมปนาท ยดย้อย 
2555 นายกามาลัน ดูรามัน 
2556 นายชนะพล รักบุรี 
2557 นายชาญชัย เซ่งเถี้ยน 
2558 นายชาญวิทย์ เฉลิมศร ี
2559 นายซูลกีฟล ี สะมะแอ 
2560 นายณัฐสิทธ์ิ สุขการ 
2561 นายณัฐิวุฒิ แซ่ต้ัง 
2562 นายธนันท์ ธนานุภาพไพศาล 
2563 นายนพฤทธ์ิ มู่สา 
2564 นายนฤชิต รักไทย 
2565 นายปัณทัศน์ สามารถ 
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2566 นายพลาธิป ชัยสุข 
2567 นายเมธาวี กิจเกตุ 
2568 นายไมตรี สีหะมะ 
2569 นายสุภณัฐ กลิ้งเล็ก 

 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

2570 นางสาวกมลวรรณ ย้ิมย่ิง 
2571 นางสาวกรรณิกา บุญรอด 
2572 นางสาวกาญจนา จันไกร 
2573 นางสาวจรรยา แซ่เลี่ยง 
2574 นางสาวจินดา สมาธิ 
2575 นางสาวจุฑามาส ชีณพันธ์ 
2576 นางสาวเจนจิรา สุพกิจ 
2577 นางสาวชนัญชิดา ทองสงฆ์ 
2578 นางสาวชุติกาญจน์ มะณีรัตน์ 
2579 นางสาวชุติญาภรณ์ วงศ์กระจ่าง 
2580 นางสาวชุติมา แก้วดีเลิศ 
2581 นางสาวนริศรา พุทธวรคุณ 
2582 นางสาวนันทนา สีผม 
2583 นางสาวนํ้าฝน รักนุ้ย 
2584 นางสาวนิตยา มะลิกัน 
2585 นางสาวนิศานาถ ยอดจตุการ 
2586 นางสาวนุชจรินทร์ มหาวงค์ 
2587 นางสาวเนตรนภา ทองคํา 
2588 นางสาวปัณฐิกา ชูสุวรรณ์ 
2589 นางสาวปารวตี จันทร์แก้ว 
2590 นางสาวปาริฉัตร ไชยประภา 
2591 นางสาวปาลิตา หนิเม๊าะ 
2592 นางสาวพณิตา ปราบไพรี 
2593 นางสาวพินทิพา ขาวสุริยจันทร ์
2594 นางสาวเพลินหทัย ภักดีทอง 
2595 นางสาวฟาซีลา ลอแม 
2596 นางสาวมณีรินทร์ ซอและ 
2597 นางสาวมัสนี ศรีมลาย ู
2598 นางสาวเมวดี อ่าวนํ้า 
2599 นางสาวรัชกานต์ แก้วมุข 
2600 นางสาวรัชนี นุ้ยภิรมย์ 
2601 นางสาวริชญาภา รักขพันธ์ 
2602 นางสาวลักษิกา ขอสวัสด์ิ 
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2603 นางสาววรรณวิลัย มณีฉาย 
2604 นางสาววรัญญา เสบหรีม 
2605 นางสาววิยะดา สาละ 
2606 นางสาววิลาวัลย์ คําทอง 
2607 นางสาววิไลวรรณ ชิตชลธาร 
2608 นางสาวศิรินภา แสงสว่าง 
2609 นางสาวศิริวรรณ แดงแก้ว 
2610 นางสาวสายสุพรรณ หวานขัน 
2611 นางสาวสินีนาฎ ชุมปาน 
2612 นางสาวสิริพร สุวรรณรักษา 
2613 นางสาวสิริมา ชายภักตร์ 
2614 นางสาวสุกัญญา หมัดเจริญ 
2615 นางสาวสุจิตรา ไชยชนะ 
2616 นางสาวสุนารี หมัดอะด้ัม 
2617 นางสาวสุพัตรา รัตนบุรี 
2618 นางสาวสุภาวดี ธรรมศิร ิ
2619 นางสาวเสาวลักษณ์ ถาวรานุรักษ์ 
2620 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญพิชัย 
2621 นางสาวหทัยชนก ถีราวุฒิ 
2622 นางสาวอทิยาทร หนูพุ่ม 
2623 นางสาวอรพิน ชูเผือก 
2624 นางสาวอรพิมล วิสมิตนันท ์
2625 นางสาวอรระวี นุ่นนิล 
2626 นางสาวอัจฉราพรรณ หนูชุม 
2627 นางสาวอัญชิสา ซ่วนยุก 
2628 นางสาวอัญวีณ์ วรนิธิศพัฒน์ 
2629 นายกัมปนาท ศรีริรัตน์ 
2630 นายกิตติชัย หลงละเลิง 
2631 นายจิตกร ทองขําดี 
2632 นายโซเฟียน แวเดร์ 
2633 นายณดล กุลสิรวิชย์ 
2634 นายณัฐดนัย อ่อนเกตุพล 
2635 นายทศพล ดําริห์ 
2636 นายธนการ หนูสง 
2637 นายธนภัทร์ สิงห์เถื่อน 
2638 นายธนศักด์ิ ทองสุข 
2639 นายนรนนท์ แซ่หลิ่ว 
2640 นายปฐมพงค์ เภรีฤกษ์ 
2641 นายประสพโชค จินดาใจ 
2642 นายพิชัย จันดี 
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2643 นายพิพัฒน์พันธ์ ชาติดํา 
2644 นายพีรวัตน์ คงรื่น 
2645 นายภาคภูมิ ทองเด็จ 
2646 นายมงกุฎ รัตนจํานงค์ 
2647 นายวงศ์สมรรถ นิสัน 
2648 นายวรพงษ์ จิวะพงษ์ 
2649 นายวรพล ลังศิริรักษ ์
2650 นายวุฒิวัฒน์ ทองลิ้ม 
2651 นายศุภชัย ผลาอาด 
2652 นายสมศักด์ิ ประสิทธ์ิ 
2653 นายสุเปียน หะยีมะปีเย๊าะ 
2654 นายสุวพล เดชทองคํา 
2655 นายอดิสร วรรณสุวรรณ 
2656 นายอนิรุทธ์ิ ดือมาลี 
2657 นายอภิชัย จันทรสะโร 
2658 นายอับดุลอาซีร์ หมซา 
2659 นายอาทิตย์ แซ่เฮง 
2660 นายอาทิตย์ บุญรัศม ี
2661 นายอามาดา กาเดร์ 
2662 นายอีรฟาน มุสออุมา 
2663 นายอุเทน ทองรอด 
2664 นายอุสมาน หมัดยุโส๊ะ 

 
ศิลปศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

2665 นางสาวกชกร บิณกาญจน์ 
2666 นางสาวกนกพร กวดขัน 
2667 นางสาวกัญญ์วรา คงสง 
2668 นางสาวเกศริน บินสัน 
2669 นางสาวขนิษฐา สามารถ 
2670 นางสาวชญานุช และตี 
2671 นางสาวชนภิสา เทพฤทธ์ิ 
2672 นางสาวช่อผกา นกแก้ว 
2673 นางสาวธัญยาภรณ์ สุวรรณจันทร ์
2674 นางสาวนันทพร นุ้ยแนบ 
2675 นางสาวนิตยา พาลโรง 
2676 นางสาวนูรีต้า บิลหีม 
2677 นางสาวเนริสา หมัดเบ็ญยีหมาน 
2678 นางสาวบุญญาดา ทองหว่ัน 
2679 นางสาวบุณยวีร์ สายสลํา 
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2680 นางสาวเบญจมาภรณ์ ป่าหวาย 
2681 นางสาวปรียาพร รัตนา 
2682 นางสาวปิยธิดา คินธร 
2683 นางสาวพรปวีณ หมัดอาหลี 
2684 นางสาวภาวิตา วันชะนะ 
2685 นางสาวมนต์นภา อุ้ยเส้ง 
2686 นางสาวมนพร บัวระภา 
2687 นางสาวมาลิญญา แซ่ตัน 
2688 นางสาวมาลิต้า ยาเล๊าะ 
2689 นางสาวรสิตา อินทร์ชุมนุม 
2690 นางสาวรักคณา โชติช่วง 
2691 นางสาวรัตนา จันทร์แก้ว 
2692 นางสาวรุจิกร เพ็ชรรัตน์ 
2693 นางสาวเรวดี เพชรเมือง 
2694 นางสาวลักษมี แซ่ต้ัง 
2695 นางสาววรรณวิมล พรหมมาก 
2696 นางสาววันโซเฟียร์ หล๊ะติหมะ 
2697 นางสาวศิรินันท์ ปะหนัน 
2698 นางสาวสุกัญญา เผือกผ่อง 
2699 นางสาวสุกัญญา ลีหัวเขา 
2700 นางสาวสุชานันท์ พรหมจันทร ์
2701 นางสาวสุพัตรา ติณธนานนท์ 
2702 นางสาวสุไรด้า จะโรจน์หมะ 
2703 นางสาวสุไรนา วงศ์หมัดทอง 
2704 นางสาวเสาวรัตน์ เทพชุม 
2705 นางสาวโสมธิตา สุนมา 
2706 นางสาวหทัยชนก เหล็กม่วง 
2707 นางสาวอมรา มุหัมหมัด 
2708 นางสาวอรวรรณ สุวรรณปราการ 
2709 นางสาวอรอนงค์ หนูน้อย 
2710 นางสาวอลิษา ก่ิงจันทร์ 
2711 นางสาวอามานี ซุลฮัซซัน 
2712 นายจาตุรงค์ จันทคาม 
2713 นายจิตริน ธรรมสูน 
2714 นายประกอบกิจ ชะนะทอง 
2715 นายพัฒน์ยศ แสงแก้ว 
2716 นายวัชรพงศ์ ณรงค์กูล 
2717 นายวิชญะ โชโต 
2718 นายศิววุฒิ สุบรรพวงศ์ 
2719 นายสรายุทธ ชูฉางหวาง 
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2720 นายสิทธิชัย ไชยยะ 
2721 นายอดิศักด์ิ ขุนทอง 
2722 นายอดิศักด์ิ จันทร์เทศ 
2723 นายอนันตโชค เปรมปรีด์ิ 

 
ศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน 

2724 นางสาวกนกวรรณ ผอมดํา 
2725 นางสาวกรรณิกา ขันเอียด 
2726 นางสาวกรรณิการ์ บุญมา 
2727 นางสาวจารุพร เศรษฐรินทร ์
2728 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณทิศ 
2729 นางสาวจิดาภา เสียงดัง 
2730 นางสาวจิรภา ศรีภักดี 
2731 นางสาวจิราพร ทั่วด้าว 
2732 นางสาวจุฑามาศ เรืองนุ่น 
2733 นางสาวจุรีรัตน์ นวลดี 
2734 นางสาวชนินาถ ชูมี 
2735 นางสาวซารีณา เจะเฮง 
2736 นางสาวถาวรีย์ รัฐธรรมรักษ ์
2737 นางสาวธนภร กิตติศักดากุล 
2738 นางสาวธาวินี สลําเส้ง 
2739 นางสาวนภัสกร ด้วงชู 
2740 นางสาวนูรีซัน หวังเหล็ม 
2741 นางสาวเนตรนภา มะโร 
2742 นางสาวปวริศา ตรีสิริเกษม 
2743 นางสาวปัญจมาศ พูลสวัสด์ิ 
2744 นางสาวพิไลพร เจียรบุตร 
2745 นางสาวภัทรวดี รักปาน 
2746 นางสาวมาริษา บัวเพชร 
2747 นางสาวมาลิกุล รัตนสุวรรณ 
2748 นางสาวเมริน สะอิ 
2749 นางสาวรจนา พรมเจริญ 
2750 นางสาวรุ่งสุรีย์ เข็มทอง 
2751 นางสาวเรวิกา จันทร์ขุนพัฒน์ 
2752 นางสาวละอองทิพย์ คงพูล 
2753 นางสาววชิศา วิเศษสินธ์ุ 
2754 นางสาววิภานันท์ หยกเจริญ 
2755 นางสาวศิรินันท์ ณ มณ ี
2756 นางสาวศิรินันท์ เมฆหมอก 
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2757 นางสาวศุภกานต์ ขุนราม 
2758 นางสาวศุภรางค์ อินบัว 
2759 นางสาวสมหญงิ ติเอียดย่อ 
2760 นางสาวสุนิศา กล่อมเกลี้ยง 
2761 นางสาวสุนิสา รัตนพันธ์ 
2762 นางสาวสุนิสา หนูสังเวช 
2763 นางสาวหัทยา เซ่งเถี้ยน 
2764 นางสาวอนงค์นาถ วุ่นชุม 
2765 นางสาวอรพรรณ จันทร์นํ้าหอม 
2766 นางสาวอัสมาอ์ อดลสมาน 
2767 นางสาวอาจารี เพ็ชรคง 
2768 นางสาวอาทิตยา เพ็งคล้าย 
2769 นางสาวอุมา ไทยภักดี 
2770 นางสาวฮุดา มะต็อร 
2771 นายณวรรธ ลักษณะชฎา 
2772 นายไตรภูมิ กิตตินันทพงศ์ 
2773 นายถิรวิทย์ นกยูงทอง 
2774 นายธีรฉัตร เพ็ชรคง 
2775 นายพนมกร เกตุชู 
2776 นายพัสกร สุขนิยม 
2777 นายวรวีร์ ขําทอง 

 
ศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

2778 นางสาวกนกวรรณ ปะระวรรณ 
2779 นางสาวจันทิมา ใบสันต์ 
2780 นางสาวจินตพร เตะตู 
2781 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ชร์ขาว 
2782 นางสาวจุฑาวรรณ แซ่เอ๊ียว 
2783 นางสาวจุรีรัตน์ เพชรรัตน์ 
2784 นางสาวชฎาพร นาคเนียม 
2785 นางสาวณัฐวิภา คงศรีประพันธ์ุ 
2786 นางสาวณิชนันทน์ จันทรโชติ 
2787 นางสาวดลมินทร์ แสงอรุณ 
2788 นางสาวดวงกมล ศรประสิทธ์ิ 
2789 นางสาวดวงกมล แสงดํา 
2790 นางสาวทิพย์วรรณ จวบจันทร์ผล 
2791 นางสาวนุชธีรา ทิพย์รองพล 
2792 นางสาวเบญจวรรณ ยอดปาน 
2793 นางสาวปิยดา ราชพิบูลย์ 
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2794 นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยคช 
2795 นางสาวศศินภา มณีโชติ 
2796 นางสาวศศิพร เพ็งรัศมี 
2797 นางสาวศศิภา อาจหนู 
2798 นางสาวศิริกาญจน์ จันทร์วิชโน 
2799 นางสาวสกุณหงส์ คงไชย 
2800 นางสาวสิรภัทร แก้วจารนัย 
2801 นางสาวสุพิชชา สีโยม 
2802 นางสาวสุภาคินี แซ่ส้ํา 
2803 นางสาวสุภาวดี มานันตพงศ์ 
2804 นางสาวหน่ึงฤดี สวนกูล 
2805 นางสาวอริษา จันทร์รัตน์ 
2806 นางสาวอลิษา นิยม 
2807 นางสาวอัมรินทร์ วงศ์ฐิติกร 
2808 นางสาวอุบลวรรณ สิทธิมิตร 
2809 นายโซฟียัน เจะยะปาร์ 
2810 นายธนพล ไชยเทพ 
2811 นายพงศ์นรินทร์ คงสม 
2812 นายอับดุลฮาลีม สแลแม 

 
ศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตร ์

2813 นางสาวกนกวรรณ อัครวิจิตรศิลป์ 
2814 นางสาวกมลนัย ไชยพัฒน์ 
2815 นางสาวกมลภัทร ขวัญเมือง 
2816 นางสาวกฤติยา ปุตสะ 
2817 นางสาวกัญญกานต์ ละเอียด 
2818 นางสาวกัญญาภัค บุญทวี 
2819 นางสาวขวัญระตา รัตนะ 
2820 นางสาวจันทร์อุมา พันธ์จิตร 
2821 นางสาวเฉลิมศรี ขวัญทอง 
2822 นางสาวชฎาพร แซ่อ่ึง 
2823 นางสาวชัญรัสสร ์ มั่นชูพงศ์ 
2824 นางสาวณัฐธิดา แซ่ด่าน 
2825 นางสาวดุษฎี นิลบวร 
2826 นางสาวตอญีบะห์ ดาโอ๊ะ 
2827 นางสาวธนวรรณ ไทรทอง 
2828 นางสาวนงนภัส เตชะวรรณโต 
2829 นางสาวนพรัตน์ วรรณบวร 
2830 นางสาวนวลจุฑา ลครวงษ์ 
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2831 นางสาวนัฐกาญจน์ ชาติชินเชาวน์ 
2832 นางสาวปัทมา หนูช่วย 
2833 นางสาวปารัช นาคปาน 
2834 นางสาวปิยรัตน์ วงศ์บุญ 
2835 นางสาวผกาทิพย์ ลาชโรจน์ 
2836 นางสาวรุ่งทิวา ตลึงจิตต์ 
2837 นางสาวลักขณา แซ่อุ้ย 
2838 นางสาววารินทร์ นวลศรี 
2839 นางสาววิชญาดา กองสวัสด์ิ 
2840 นางสาววิทนีย์ รักชาติ 
2841 นางสาววิภาพร สันติเฉลิมวงศ ์
2842 นางสาววิมลิน พัวพันธ์ 
2843 นางสาวศศิธร สุขสวัสด์ิ 
2844 นางสาวศิริรัตน์ ศิริพิทักษ ์
2845 นางสาวศิริรัตน์ สอนแก้ว 
2846 นางสาวสิโรธร คําบํารุง 
2847 นางสาวสุไลดา หลงสม๊ะ 
2848 นางสาวโสมสินี สุขเกษม 
2849 นางสาวหน่ึงฤทัย วิชิต 
2850 นางสาวอมราภรณ์ ช่วยยัง 
2851 นางสาวอรอุมา บัวเน่ียว 
2852 นางสาวเอมวิการ์ อินทรคช 
2853 นายกันตวิชญ์ จารุธรรม 
2854 นายเกียรติขจร ใจเปี่ยม 
2855 นายเขมชาติ ปัทมรุจ 
2856 นายจีระพงษ์ ชะนะภัย 
2857 นายเฉลิมศักด์ิ เพ็ชรชุม 
2858 นายฐาปกรณ์ หัตถะ 
2859 นายณฐนนท นนทิสิทธ์ิ 
2860 นายณรงค์เดช นวลบุตร 
2861 นายณรงค์ฤทธ์ิ งานสม 
2862 นายธนพรรณ มุกดา 
2863 นายธนวศิน ดําประเสริฐ 
2864 นายธีราวัฒน์ สินวัฒนมณีพร 
2865 นายนภนต์ ใจห้าว 
2866 นายปิยณัฐ ไชยณรงค์ 
2867 นายมูฮําหมัด ประดู่ 
2868 นายวรวุฒิ สุขสง 
2869 นายอาหลี เหมมาน 
2870 นายอิทธิกร หนิดุหมัด 
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2871 นายฮาริส ละเสม 
 
ศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน 

2872 นางสาวกนกวรรณ ประเสริฐ 
2873 นางสาวกาญจนา นิลจันทร ์
2874 นางสาวจรรยพร ฮ่องสาย 
2875 นางสาวจัตุพร ศรีเชย 
2876 นางสาวจิตรศิริ ไข่คง 
2877 นางสาวชลธิชา ชูเลิศ 
2878 นางสาวซูฮานา อิงดิง 
2879 นางสาวธัญพิชา แซ่หล ี
2880 นางสาวธัญสินี ทองเพ็งจันทร์ 
2881 นางสาวธิดารัตน์ จึงตระกูล 
2882 นางสาวนัทรียา ทองใบ 
2883 นางสาวเปมิกา ชูวัลย์ 
2884 นางสาวพัณณิตา สงฆ์ชู 
2885 นางสาวภวรัญชน์ โลหะวิจารณ์ 
2886 นางสาวภัควลัญชญ ์ ตุลาการุณวงศ์ 
2887 นางสาวภัทธินี แซ่ตัน 
2888 นางสาวมนฤทัย แก่นอินทร ์
2889 นางสาววทัญญู บินดุเหล็ม 
2890 นางสาววิพรรษา คําแก้ว 
2891 นางสาวศลิษา ฉายามนตรี 
2892 นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์สงค ์
2893 นางสาวอุบลวรรณ สมัยสงค ์
2894 นายกรัณย์ ชูช่วย 
2895 นายคณัชสนัณท์ ดาราชาติ 
2896 นายเผ่าพงศ์ สุนันท์เสวก 
2897 นายภานุวัชร์ แก้วเหมือน 

 
ศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ 

2898 นางสาวกนกพร อินทปันตี 
2899 นางสาวเกพลี จรูญศิริเสถียร 
2900 นางสาวชนิกานต์ อยู่เหมาะ 
2901 นางสาวธยานี ศรีจันทร ์
2902 นางสาวธิวาภรณ์ ไชยรัตน์ทอง 
2903 นางสาวประภาพรรณ แซ่ตัน 
2904 นางสาวพรทิพย์ ณ ตะก่ัวทุ่ง 
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2905 นางสาวภัทรวดี หลิ่มแซ ่
2906 นางสาวเก็จแก้ว สิทธิกรกานต์ 
2907 นางสาวธนิตา ใจเย็น 
2908 นางสาวปาริล นาคปาน 

 
ศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย 

2909 นางสาวเกศรินทร์ ก้ิมเฉี้ยง 
2910 นางสาวเครือมาส จันทร์เพ็ญ 
2911 นางสาวจันทิรา ช่างเหล็ก 
2912 นางสาวจารุวรรณ บัวแก้ว 
2913 นางสาวจุไรรัตน์ ชูพนม 
2914 นางสาวฉัฐวรรณ แย้มย่ีสุ่น 
2915 นางสาวชนกนาถ สังข์ทอง 
2916 นางสาวชิดกมล ติกจินา 
2917 นางสาวซูรายา ซีนา 
2918 นางสาวณัฐธภา พัดวิลัย 
2919 นางสาวณัฐวดี คมประมูล 
2920 นางสาวดารณี สุวรรณคีร ี
2921 นางสาวทักษยา เทพแก้ว 
2922 นางสาวทัศนียา หนุหมาน 
2923 นางสาวทิพยาภรณ์ ทองใบ 
2924 นางสาวธนิศา ศรีวิเชียร 
2925 นางสาวนฤมล ปักศรีสิงห์ 
2926 นางสาวนูรียา หมานระเด็น 
2927 นางสาวเนตรนภา เพ็งสุวรรณ 
2928 นางสาวเบญจวรรณ สิงขรณ์ 
2929 นางสาวประภาวดี รัตนมณี 
2930 นางสาวปาลิตา รักเก้ือ 
2931 นางสาวภารวี หยูจีน 
2932 นางสาวมาริสา นาพี 
2933 นางสาววรรษมน ชินแก้ว 
2934 นางสาววราสินี วิศุภกาญจน์ 
2935 นางสาววโรชา ฮกเกี่ยน 
2936 นางสาวศิริวรรณ จินดารักษ์ 
2937 นางสาวสันติธร ทองรักษ์ 
2938 นางสาวสุกัญญา ชูโชติ 
2939 นางสาวสุชาดา ชนะนาค 
2940 นางสาวสุดารัตน์ สมวาที 
2941 นางสาวสุทัตตา พรหมเกิด 
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2942 นางสาวสุภารัตน์ ประพันธ์ 
2943 นางสาวฮาสานะห์ มะ 
2944 นายชาญณรงค์ คงฉิม 
2945 นายณัฐพล รัตนะ 
2946 นายธิตินันต์ นวลศรี 

 
ศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาภาษามลายู 

2947 นางสาวกนกวรรณ เหมะทักษิณ 
2948 นางสาวชาลิสา หมัดเจริญ 
2949 นางสาวซานิยาฮ์ หมัดอะดํ้า 
2950 นางสาวซารีฟะห์ เสน 
2951 นางสาวซูฮานา เหมหีม 
2952 นางสาวเฌอมาณัฏฐ์ หลําเบ็นสะ 
2953 นางสาวธนาภรณ์ วาฮะ 
2954 นางสาวนีตาวานี สุหลง 
2955 นางสาวนูรอัยณี กุเดดาเก็ง 
2956 นางสาวนูรีย๊ะ แมเราะ 
2957 นางสาวปานฉัตร เรืองทองเมือง 
2958 นางสาวพิจิตรา สนยาแหละ 
2959 นางสาวมันซูเราะฮ์ แวววรรณจิตร์ 
2960 นางสาวรอฮานา ลาเตะ 
2961 นางสาวศอลีหัต หมัดหลงหา 
2962 นางสาวสะหนา หมุดทอง 
2963 นางสาวสารีนา สอเด 
2964 นางสาวสินีนาฏ สอนทอง 
2965 นางสาวสุใบด๊ะ สาและ 
2966 นางสาวอาวาตีฟ สวยงาม 
2967 นางสาวอูไรเร๊าะ ทิ้งนํ้ารอบ 
2968 นายธราพงศ์ ดิษฐ์แก้ว 
2969 นายมาหะมะ ยูโซ๊ะ 
2970 นายอิมรอน จู 
2971 นายฮีฟซัน บินยูโซ๊ะ 

 
ศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2972 นางสาวกนกพร นิลละออ 
2973 นางสาวเกศรินทร์ สุขกลับ 
2974 นางสาวจันทิมา สุขสบาย 
2975 นางสาวจินต์จุฑา รัตนมณี 
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2976 นางสาวจิรัฌชา พลเมือง 
2977 นางสาวจิราพร ชูคง 
2978 นางสาวจุฬารัตน์ นกร่อน 
2979 นางสาวชุติกาญจน์ ไชยเหมวงศ์ 
2980 นางสาวชุติมา สุปันตี 
2981 นางสาวซาฟาตัย สามะยีงอ 
2982 นางสาวซามีล่า ฤทธ์ิอักษร 
2983 นางสาวซูฮายา มะนอสะ 
2984 นางสาวณัฐธิดา พุฒสีแก้ว 
2985 นางสาวณัฐรดี มิ่งเมือง 
2986 นางสาวตัสนีม แมละมัย 
2987 นางสาวธัญสุตา ชุมแคล้ว 
2988 นางสาวนิธิมา หมัดจันทร ์
2989 นางสาวนิลาวัลย์ ละมุน 
2990 นางสาวนูร์วาตี เง๊าะ 
2991 นางสาวนูรอาซีกีน แมเร๊าะ 
2992 นางสาวนูรีฮัน เตะ 
2993 นางสาวปทุมวดี ไทรบุรี 
2994 นางสาวพัชรีภรณ์ จําเริญ 
2995 นางสาวพิมพ์สุภา เรืองเพ็ชร 
2996 นางสาวมณีรัตน์ แก้วนุ้ย 
2997 นางสาวมัณฑนา ลิ้นทอง 
2998 นางสาวรอมานา โส๊ะประจิน 
2999 นางสาวรูซานา เจ๊ะหน๊ะ 
3000 นางสาวโรสิตา หล๊ะหมุด 
3001 นางสาววรรณี สกุลปักษ ์
3002 นางสาววัชราภรณ์ บัวคง 
3003 นางสาวศรัณยา นนทแก้ว 
3004 นางสาวศรีวิไล พรหมศาสตร ์
3005 นางสาวศิรดา แซ่เล้า 
3006 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ รงรักษ์ 
3007 นางสาวศิริพร บุญมาก 
3008 นางสาวสิริกานต์ แก้วนุ่น 
3009 นางสาวสุณิษา ลิ่มสรรเสริญ 
3010 นางสาวสุดารัตน์ เพชรทองอยู่ 
3011 นางสาวสุธารดี สําแดง 
3012 นางสาวสุปรียา มิ่งวัน 
3013 นางสาวสุพรรษา จงรักษ์ 
3014 นางสาวสุพิชชา ขันแก้ว 
3015 นางสาวสุภาวรรณ จิตต์จํานงค์ 
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3016 นางสาวอธิชา รุ่งวิกรัย    
3017 นางสาวอรชยา เพชรมณี 
3018 นางสาวอรนุช นวลขวัญ 
3019 นางสาวอรวรรณ พูดเพราะ 
3020 นางสาวอังคณา แซ่ต้ัง 
3021 นางสาวฮาซีมะห์ มะเย็ง 
3022 นางสาวฮุสนาย์ สะอิ 
3023 นายกานต์ ช่วยจันทร์ 
3024 นายจตุพร โพธ์ิวิจิตร 
3025 นายจตุรวัฒน์ จันทิมางกูร 
3026 นายณัฐวุฒิ เกาะสมัน 
3027 นายพิรพัฒน์ โพชสาลี 
3028 นายภาณุพัฒน์ ธรรมประพัทธ์ 
3029 นายสุริเยศ แก้วกูล 

 


