
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาป 2563 เขารับพระราชทานปริญญาบัตรป 2565

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การพัฒนาที่ยั่งยืนสาขาวิชา

1 หทัยรัตน  วัฒนพฤกษ

เทคโนโลยีชีวภาพสาขาวิชา

2 นพรัตน  ทัดมาลา

3 นาริสา  บินหะยีดิง

4 อภิญญา  สิงหฆาฬะ

5 คณาธิป  พรหมนวล

6 พีระวัฒน  คงเกลี้ยง

7 วรรธนศักดิ์  สุขสง

8 วิศรุต  ตุกังหัน

9 โอภาส  ชูนุตร

วัฒนธรรมศึกษาสาขาวิชา

10 จินาพร  สังขทอง

11 ษมาวีร  บุญรอด

12 หลี่  เสาฮุย

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมพลังงานสาขาวิชา

13 อมาวสี  รักเรือง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรมสาขาวิชา

14 สิบตํารวจเอกสมภพ  พันธแกว

การจัดการสาขาวิชา

15 โชติกา  แกวมาก

16 ธนิสร  แสงหิรัญ

17 ภัคชุดา  พูนสุวรรณ

18 กระจายศักดิ์  ศรีสงค
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19 เกรียงไกร  ไชยมิตร

20 ประดิษฐ  จาริยะ

21 ภูวนาถ  รัตนแกว

22 วัตรพล  ยอดราช

การศึกษามหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษาสาขาวิชา

23 กนกกาญจน  คชคีรีเดชไกร

24 กมลพรรณ  ศรีสิงห

25 เกศรา  หอยสังข

26 ขวัญนภา  ชนเจริญ

27 จริญญา   จันทรจะนะ

28 จิราพร  อมรกุล

29 จีรภา  ออนชวย

30 ชลธิชา  จิตตามัย

31 ชลิตา  บูดาเล็ง

32 ฐิมลรัตน  เส็นเหล็ม

33 ณัฏฐนันธ  เรืองรัตน

34 ณัฐวศา  บุญชวย

35 ณัฐสุดา  เพชรหัวบัว

36 ดวงตา  รวมทอง

37 ตัสนีม   จินากลึง

38 ทิพยไพรวัลย  แกวประสม

39 ธัญญาวรรณ  มาสกุล

40 ธันยพร  เปาะทอง

41 นันทิกา   เบ็ญหมาน

42 นันทิตา  สังขทอง

43 นายูรี   ปูเตะ

44 นารีรัตน  ขาวยู

45 โนรียะห   อาลี
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46 ประภัสรา  เพ็ชราการ

47 ปรัญญา  กลีบทรัพย

48 ปยชญพร  ยิ่งขจร

49 พรวิภา  ประชาเรืองฤทธิ์

50 พัดชา   เกื้อมา

51 รสจิราพร  สิงหนราพัฒน

52 รอฮานา  รามันห

53 รัชนีวรรณ  แกวเอียด

54 รัตนติกาล  ฤทธิ์รักษา

55 วณิชชา  นินวน

56 ศศิมา  เรืองสมบัติ

57 ศิริขวัญ  บัวทอง

58 ศุภัชชา  กาบพลอย

59 สานารี  อุมา

60 สารภี  เอียดปราบ

61 สุพรทิพย  นิลวิสุทธิ์

62 สุภัทรา  บุญญะตุโร

63 สุริษา  แกววิเศษ

64 อธิษฐาน  นุยชวดี

65 ฮัสณา  สาแม

66 ฮานาน  เจะโสะเจะหลี

67 จรูญ  บินอาสัน

68 ฐิติศักดิ์  ไชยจันทร

69 ณภัคปภัต  หวานเปราะ

70 ธัชนนท  กั่วพานิช

71 บาซีรด  นาวี

72 วาที่รอยตรีพัสวี  จรัสรัตนเศวต

73 ไพสิฐ  รอดสุด

74 ฟาอิซ  เจะหนุ
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75 เฟาซีย  ชายเหร็น

76 รุสฟ  อาแว

77 รุสลัน  เจะอารง

78 วีระพัฒน  ปานยิ่ง

79 ศิธิพงศ  นวลเมือง

80 สุเมธา  ณะวาโย

81 สุวัฒว  นิลมาศ

82 หมะรอซี  โตะอิ

83 หะสัน  กาเหย็ม

84 อยุทธ  คงเซ็น

85 อรุณ  ทองสีสัน

86 อัฏวัฒน  หมาดเส็น

87 อันวา  สะมะแอ

88 อัมรันทร  หามะ

89 ฮาดี  อาแวกะจิ

การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาขาวิชา

90 ธนพร  พรหมจรรย

91 อรรถพร  ใจแจง

การสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอรสาขาวิชา

92 กชพรรณ  หลงเดียว

93 จุฑามาศ  มหรรณพ

94 นํ้าทิพย  กําเหนิดทอง

95 นุสสรี  ขาวเผือก

96 บุณยาพร  ยอดรัตน

97 ปยรัตน  สุวรรณพงษ

98 มนัสนันท  มณีวิทย

99 ศสิกาญจน  ปานแกว

100 อณัศยา  เหล็มขุน

101 อัซมา  จันทรมั่น

102 ธีระพันธ  ชูพันธ
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103 สุภชีพ  วิไลรัตน

104 สุภเวช  วิไลรัตน

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสาขาวิชา

105 กุลนันทน  ทองเมือง

106 ธัณภรณ  จันทรมี

107 ประกายแกว  มุณี

108 วันวิสา  ชะอุม

109 สกลรัชต  กาเหย็ม

110 ทิฐฐาน  เนียมชูชื่น

111 ภควัต  จันทรรัศมี

112 เอกชัย  แซพุน

พลศึกษาสาขาวิชา

113 วิษณุ  โรจนสุวรรณ

114 อดิพงศ  ยกยอง

ภาษาไทยสาขาวิชา

115 จิราพร  สอนนํา

116 ชนัษฎา  เสงเซง

117 ณัฐธิดา  วิริยะสัทธา

118 ธัญญพิชชา  จันทรเสถียร

119 นัฏฐา  พูลเพิ่ม

120 ปภัสรา  แกวสี

121 ปริยาภัทร  เพ็ชรจรูญ

122 พัชรา  นาคแกว

123 รัชฎากร  ชูจันทรทอง

124 สุพิศตรา  อภิชาโต

125 ฐานันด  ศรีเทพ

126 ดิลก  ลีวิเชียรโชติ

127 พระมหาพรหมพิริยะ  เพชรรัตน

128 ยะหยา  สะมะแอ

129 อนุวัฒน  มากชูชิต
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หลักสูตรและการสอนสาขาวิชา

130 กรองแกว  ทองชู

131 กัลยา  เบ็นดุสะ

132 จิตตโสภิณ  สุธีบุตร

133 จุฑารัตน  สองสี

134 ทิพาภรณ  บุญสุข

135 นภนันท  ขวัญชูด

136 นัสรีน  มานิ

137 นุรไอมาน  เจะอาแว

138 พรรณวษา  วัชรพันธุ

139 วรรณพร  รัตนะ

140 วศินี  ทาสุวรรณ

141 วีรยา  ประพันธ

142 ศุภาพิชญ  ขาวผอง

143 อรอนงค  เต็มราม

144 กวีเชษฐ  เปย

145 เจษฎากร  พัฒนกิจการสาร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการใหคําปรึกษาสาขาวิชา

146 ปยะฉัตร  สมบูรณ

147 ฟาตีหะห  ยูโซะ

148 สุมิตตา  หนูขาว

149 อธิชา  สวนแสดง

150 เสลภู  เดชดี

การบริหารและพัฒนาสังคมสาขาวิชา

151 ซานีซะ  ยูโซะ

152 นิฟาตีฮาห  สนิ

ไทยคดีศึกษาสาขาวิชา

153 รอยโทภัทรกฤติ  รอดนิยม
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ภาษาไทยสาขาวิชา

154 ศุภิสรา  จินดารักษ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีสาขาวิชา

155 ภรณนภา  ทองชู

156 ปยะวัตร  มาศจด

เคมีประยุกตสาขาวิชา

157 วันสิริ  อินทรนอก

ชีววิทยาสาขาวิชา

158 จิระประภา  ตุยารัมย

159 ทัชกรชล  จงหวัง

160 ธารารัตน  หนูนุม

161 ปฏิณญา  วรรณวาส

เทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชา

162 ศิรินันทร  นาพอ

163 อนุวัฒน  พัฒนเชียร

ฟสิกสสาขาวิชา

164 นพฤทธิ์  ชางคิด

165 ยุทธพร  เลี่ยมแกว

วิทยาศาสตรศึกษาสาขาวิชา

166 วาที่รอยตรีหญิงจิราพัชร  นํ้าแกว

167 ฐิตาภา  มาฮามะนอ

168 ดรุณี  เพชรชี

169 วนิศา  ออนนวล

170 วรรษภัทร  มั่นเกษม

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

171 คณาพรรณ  เหมะรักษ

172 ธราวดี  ลาสกุล
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173 มนวิภา  ริยาพันธ

174 วิไลวรรณ  บัวทอง

175 สุภาพร  กนกเพ็ชร

176 สุวัจนี  เพชรคง

177 จักรพงษ  อินพรม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการธุรกิจสาขาวิชา

178 ทิพวรรณ  ถาวร

179 ปยาพัชร  ถาวร

180 ศุภลักษณ  ทองไสย

181 อัจฉรา  กิ้มเถี้ยว

182 ธงรัฐ  คงฤทธิ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสสาขาวิชา

183 ศศิณา  อมรเดโช

184 กิตติศักดิ์  ซุนแซลอ

185 ธีรยุทธ  ทองทวี

186 ปรินทร  ครึ้มคางพลู

187 วิวัฒน  จันทรประดิษฐ

188 อานนท  เฟลเลอร

189 อารีฟน  มูซอดี

วิศวกรรมยางและพอลิเมอรสาขาวิชา

190 ฉัตรธิดา  ฉัตรประเทืองกุล

191 นิศารัตน  เจือสนิท

192 รวิภา  ทองศรี

193 อิสระ  มีจิตร

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

CER9025 หนา 8 จาก109



นิติศาสตรสาขาวิชา

194 จุไรรัตน  สงขาว

195 ชนิสรา  รักษนิ่ม

196 ณัฐนันท  ชูดํา

197 ธัญสินี  ขวัญนิมิตร

198 ภัณฑิรา  ชูเมือง

199 สุรัยยา  เจะแว

200 อมรรัตน  นอยหนู

201 อริศรา  มะสะอะ

202 เจตษฎา  เซงลํ้า

203 ชิษณุพงศ  ลีวานิชย

204 ธนกร  มะ

205 ฟฟาห  มณีรัตนโชติ

206 ยุทธชัย  ดวงสวัสดิ์

207 อภิรักษ  ภมรนาค

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

นิติศาสตรสาขาวิชา

208 โชติกา  บุปผะโก

209 ทักษิญา  สุวรรณชาตรี

210 พิมปยพร  มากเกื้อ

211 วิภาณี  พลสวัสดิ์

212 สวรรยา  อภิชาโว

213 สุพิชญา  มูสิกะศิริ

214 หทัยชนก  สอนมา

215 กฤต  ไชยศรียา

216 ซัลมาน  ฝายเส็ม

217 ณัฐพงศ  สองสง

218 สิบตํารวจตรีดํารงศักดิ์  สมปรีดา

219 ถิรพล  พงศาปาน
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220 ศักรินทร  ศักดิ์แกว

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรสาขาวิชา

221 กชกร  หนูคงแกว

222 กนกวรรณ  แกวฉิมพลี

223 กมลวรรณ  กุลตัน

224 กฤษติกา  พุมสุวรรณ

225 กัญญวรา  รองพินิจ

226 กัญญาณัฐ  จิตตเสน

227 กัญญาณี  นุนสุวรรณ

228 กัญญาภัค  ราชเมืองฝาง

229 กัณฐิกา  กัลปหา

230 กันติชา  จุณศิริ

231 กัลยสุดา  ทองแกมแกว

232 กาญจนา  เสารศิริ

233 กานพลู  พงศศิริธนานนท

234 กิ่งกาญจน  จันทรสกุล

235 กุลภรณ  แซลิ่ม

236 เกวรินท  เจะอูมา

237 เกวลี  สินไชย

238 เกศรินทร  ทองเอียด

239 ขวัญฤดี  มีชู

240 คัทลียา  แปเราะอีเล

241 คัมภีรญา  ฉายสุวรรณ

242 คุณัญญา  ยอดทองคํา

243 จตุพร  จันทนุรัตน

244 จรีพร  พลนาการ

245 จามจุรี  แกวอาภรณ

246 จารุวรรณ  เทพกําเนิด
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247 จารุวรรณ  ปานเนียม

248 จิราวรรณ  สุวรรณมณี

249 จีรารัตน  สุวรรณโณ

250 จุฬาลักษณ  ศรีสุข

251 เจนจิรา  เพ็ชรสุวรรณ

252 ฉัตรเกลา  สุขเอียด

253 ชนากานต  บัวทอง

254 ชลธิชา  ทองศรี

255 ชวัลรัตน  ไชยทอง

256 ชุติมน  ชูปู

257 ชุลิตา  แสงกลิ่น

258 ซันยี  และหวัง

259 ซารีนา  หมัดสอิ

260 ซิดานี  ขุนพิจิตร

261 โซฟนา  ชอบงาม

262 โซฟยา  โตงนุแย

263 วาที่รอยตรีหญิงฌิราวรรณ  ภูเมศร

264 ฐิตาภา  พลาหาญ

265 ฑิฆัมภร  แกลวทนงค

266 ณัฐชา  มนัสปญญากุล

267 ณัฐฑริกา  รอดมาก

268 ณัฐณิชา  ชัยศิริ

269 ณัฐนันท  ปยะชินมาศ

270 ณัฐวรรณ  ลิ่มพันธ

271 ณัฐวรา  ศรีทองสุข

272 ณัฐสินี  ศรีปานแกว

273 ณิชา  จันทรัตนา

274 ณิชากร  พลวัชริน

275 เณติกา  เขียวเสน
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276 ดาวนภา  พิทักษ

277 เทพธิดา  ชัยภา

278 ธัญจิรา  บุญชวย

279 ธัญชนก  ชูเพชร

280 ธัญพัชร  พงษเพชร

281 ธัญรดา  แกวทอง

282 ธัญลักษณ  ศรีจันบาล

283 ธัญวรรณ  รัตนรุง

284 ธัญสินี  แลดูขํา

285 ธัญสิริ  ชูมาลัย

286 ธิดารัตน  ทองอํ่า

287 ธิดารัตน  นุนเสง

288 ธิดารัตน  สีมัสมิง

289 นภัสวรรณ  ธรรมวุฒิ

290 นรีกานต  เพ็ชรแกว

291 นลินนิภา  แจมจันทา

292 นวลฉวี  ศิริพร

293 นัศริน  บอสู

294 นาซนูรีน  อุดมศิลป

295 นาซีเราะห  บอเตย

296 นาถญาณี  สุหลง

297 นิชกานต  พลหลา

298 นินาดีณาร  แวนามะกัน

299 นิรูไวดา  กูเซ็ง

300 นิศารัตน  เซงเสง

301 นิสรีน  เจะสนิ

302 นูรไอนี  เขร็มสัน

303 เนตรนภิส  อินทรตรา

304 บัณฑิตา  ชลารัตน
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305 บุญญิสา  สุริยัน

306 บุณยานุช  คงทน

307 บุศรินทร  บัวสาม

308 ปฑิตตา  สุวรรณเดชา

309 ปภพพิมพ  มณีลาภ

310 ปภัสสร  บุญมูนัส

311 ปรางคฝน  บุญเจียม

312 ปรางทอง  ทองนาทับ

313 ปราณปริยา  แกวคงที่

314 ปรียาภัทร  แสงวงศประสงค

315 ปทมพร  แดงแกว

316 ปาเจรา  รัตนวงศ

317 ปาลิตา  เมืองแกว

318 วาที่รอยตรีหญิงปยธิดา  ยอดจิตต

319 พนิดา  ศิริรัตน

320 พรชิตา  ชูแกว

321 วาที่รอยตรีหญิงพรทิพา  เกื้อทอง

322 พรไพลิน  พรหมบุญแกว

323 พรรณธิกา  วิ่งสุข

324 พรรณี  ศรีใจ

325 พรลภัส  สังหวาน

326 พรวิมล  ชาวสวน

327 พรสวรรค  ศรีสุข

328 พัชราภา  สันนก

329 พัชรินทร  คชถิ่น

330 พัลลพา  ชุมแสง

331 พิชญา  หวังจิ

332 พิมพนารา  โชติ

333 พิมพผกา  นุมาศ
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334 พิมพวรีย  สุริยวงษ

335 พีรยา  ครองระวะ

336 วาที่รอยตรีหญิงเพชรพิศุทธิ์  พรหมรักษ

337 เพ็ญผกามาส  หมอกบัว

338 เพียงตะวัน  ปยภาณีกุล

339 ฟารีนา  เอียดขาว

340 ภคมน  ตรีทอง

341 ภัณฑิรา  ชูหมวกโชติ

342 ภัทรวดี  อัมพวัน

343 ภัทรียา  ใบหา

344 ภาษร  กายพันธ

345 มณฑิรา  ประสิทธิ์นุย

346 มลิวรรณ  วัชฤทธิ์

347 เมตตา  โรจนศักดิ์ศรี

348 เมภาวดี  ศรีแสง

349 ยามีละ  บูเกะ

350 ยุวดา  เรืองเนียม

351 ยูวัยนี  ณะไพรี

352 เยาวารีย  หะมิ

353 รอฮายา  มะหลี

354 ระวิวรรณ  คงเหล

355 รัตนศรี  ปานแกว

356 ราตรี  หลําเบ็ญสะ

357 รินรดา  หอยนกคง

358 รุจิรา  พาสะโร

359 เรือนอรุณ  ศิริพรประสิทธิ์

360 โรสมีลา  สาและ

361 ลดาภรณ  วุนพวน

362 ลาตีกา  ดาโหะ

CER9025 หนา 14 จาก109



363 วรดา  โสะเบ็ญอาหลี

364 วรรณวิมล  ทองบุญเรือง

365 วรรณฬกาน  คงสุวรรณ

366 วรรณิภา  สุขโสภา

367 วรารินทร  รัตนะ

368 วรินทร  โนจา

369 วริศรา  หงษหิน

370 วริษา  คชพลาย

371 วลัยลักษณ  พรมบุญแกว

372 วันวิสา  พันธเกตุ

373 วานตะวัน  จุยทอง

374 วาสนา  เสงเเดง

375 วิกาวี  แกวศรี

376 วิจิตรา  ปูปาน

377 วิภาดา  บุญชูสิน

378 วิมลมณี  ชูเกษร

379 วิรวรรณ  ชุมแสง

380 วิลาวัณย  บุญสนอง

381 เวธกา  ยาพระจันทร

382 ศศิวิมล  ตันตะ

383 ศิรินญา  ชูแกว

384 ศุภานัน  ขวัญแกว

385 ศุภาพิชญ  จินดารัตน

386 ศุภิสรา  รุงเรือง

387 สราลี  ราชชํารอง

388 สริตา  บัวเพชร

389 สลิลทิพย  ชูเชิด

390 สวิสตา  เขียวแตม

391 สาธิตา  วารีวะนิช
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392 สายธาร  หิรัญพันธ

393 สิริพร  ชวยรอด

394 สิริวิมล  เมืองชวย

395 สุกัญญา  ฤทธิโต

396 สุกานดา  ธนูศิลป

397 สุชาดา  พิณวานิช

398 สุดาพร  อิสโม

399 สุดารัตน  ชุมชวย

400 สุดารัตน  เสงสีแดง

401 สุทธิดา  หนูหมื่น

402 สุธินี  นุยเด็น

403 สุนารี  รักกมล

404 สุปรียา  อินทราช

405 สุพรรษา  คํามูลเอย

406 สุภัคสร  ศิริสวัสดิ์

407 สุภัสสรา  เพชรรักษ

408 สุภาภรณ  สุดขาว

409 สุภาวดี  ราชเล็ก

410 สุลาวรรณ  ปานจันทร

411 สุวิชญา  เจยแกว

412 เสาวลักษณ  แกวประดิษฐ

413 เสาวลักษณ  ชวยคลาย

414 โสภิดา  เกตุทอง

415 หุสนา  ลูกหยี

416 อจิรวดี  เพ็ชรวงค

417 อทิตติยา  หมัดเหม

418 อนัญพร  ขอนแกว

419 อนุชสรา  สวัสดิ์ธานี

420 อภิญญา  สิงหกาศ
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421 อรจิรา  วิชิตบุตร

422 อรอุมา  บัวทอง

423 อรุณรุง  หนูชัย

424 อลิสนา  สะมะบู

425 อังคณา  คงชูดวง

426 อังคณา  มะแซ

427 อัจฉรา  แกวปลายคลอง

428 อัจฉรา  พวงพี

429 อัจฉราภา  ทองเอียบ

430 อันดาลิน  ศิริพรประสิทธิ์

431 อัมรีนา  บุญญามินทร

432 อัสมา  ดําทาคลอง

433 อาทิตยา  ชูทวม

434 อามีรา  จะปะกิยา

435 อารยา  ชัยหะนิตย

436 อิบตีซาม  ดือราเเม

437 อุดมลักษณ  เหลือเทพ

438 อุมาพร  ตุกชูแสง

439 ฮัสรีนา  พรหมาด

440 กฤชทฤทธิ์  แกวมณี

441 กฤษกร  โขมพัฒน

442 กฤษดา  ไชยสมบัติ

443 กันตกวี  กุลดํารงวิวัฒน

444 กันตศักดิ์  ธีระโชติ

445 กิตติศักดิ์  ชุมชวย

446 กูฟาอีซ  นิแมเราะ

447 คมเดช  อินทรวารี

448 คุณาสิน  คงดี

449 จักรกฤษณ  สินคํา
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450 จักริน  กาญจนปรีชากร

451 จิรศักดิ์  สิริพร

452 จิระพัฒน  พลฤทธิ์

453 เจษฎา  ดิษฐะ

454 ชญานนท  อุไร

455 ชาคริต  บัวงาม

456 ชาญวิทย  พงศาวิรุทธ

457 ฐนกร  คงแกว

458 ฐิติพันธุ  เกื้อชู

459 ณพดล  หนอทวี

460 ณัฐกมล  เพ็ชรสุวรรณ

461 ณัฐกร  ตระกูลมณี

462 ณัฐนนท  หนูเจริญ

463 ณัฐพงศ  ขวัญเเกว

464 ณัฐพงศ  ไตรเมศ

465 ณัฐพงศ  สิขวัตร

466 ณัฐพล  ใจหาว

467 ณัฐพล  ไหมศรีขาว

468 ณัฐวัตร  ทองเจริญ

469 ณัฐวุฒิ  ไบขะหรี

470 ดานิยาน  และเซ็ง

471 ดาวุด  เพ็ชรเอียด

472 ตุนเฉียน  องก

473 ทวีวัฒน  สีหะไตรย

474 ทองพิทักษ  หมานจันทร

475 เทพกร  จันทสุวรรณโณ

476 ธนกร  ไตรดิลก

477 ธนกร  นวลละออง

478 ธนคม  ทิพยรัตน
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479 ธนธร  จันนิมิต

480 ธนัฐชา  เนียมชูชื่น

481 ธเนศพล  วรรณะ

482 ธวัชชัย  มโนสงค

483 ธีรเจต  ตรีรานุรัตน

484 ธีรพร  สายเสมา

485 ธีรภัทร  แกวนาเคียน

486 ธีรวัฒน  ดําแกว

487 นนทกร  พยัคฆโยธี

488 นพดล  กระมุด

489 นพดล  ทะนะ

490 นพดล  หมานหมาด

491 นรวิชญ  ทองมีเอียด

492 นราธร  เพ็ชรแกว

493 นิติศาสตร  สงสังข

494 เนติภูมิ  จันทรส

495 บุญญฤทธิ์  ภูเมศโปสยานนท

496 บุรินทร  อิสหมาน

497 ปฐพี  สุขศรี

498 ปฐมเกียรติ  นราจิต

499 ปฐมพงษ  ลุนเซีย

500 ปณิธาน  ทองเนื้อหา

501 พรประสิทธิ์  สุภาภรณ

502 พรพิทักษ  ขุนชุม

503 พสธร  นวลชื่น

504 พันธุเทพ  ชิกเหี่ยว

505 พันธุยุทธ  กลับสง

506 พิชญากร  ตุลยกุล

507 พิชุตม  จินตยะ
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508 พิทธยา  เกื้อพะระ

509 พิทยา  ดําคงชู

510 พิรภพ  ศรีงาม

511 พีรณัฐ  รอดนัคเรศน

512 พุทธชาติ  เพ็งจํารัส

513 พุทธินันท  ใบมา

514 ภคพงศ  เหลาชินชาติ

515 ภรัณยู  เพชรรัตน

516 ภวัต  รัตติยาวงค

517 ภาณุพงศ  คงสง

518 ภูมิบดินทร  บุตรหลี

519 ภูรี  สิงหทวีศักดิ์

520 ภูวดล  เกลี้ยงจุย

521 ภูวนาท  เกลี้ยงจุย

522 มนตมนัส  จันวดี

523 มนตมนัส  เสรี

524 มัดอัสมี  เจะหมะ

525 รณกฤต  บูรณะ

526 รังสิมันต  พวงแสง

527 รัชพล  ศรีประสม

528 ราเชนทร  รามดวง

529 ฤทธิ์ดํารงค  บุญคุม

530 ฤทธิเดช  แซชี

531 วรพงศ  จันทรสุวรรณรัตน

532 วรพล  ดํามี

533 วรายุส  นิ่มโอ

534 วังงดีนย  ดาหะตอ

535 วัชรพงศ  ผลมูล

536 วัชรินทร  ชวยเมือง
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537 วัชรินทร  สิทธิคง

538 วัฒนา  อํานวย

539 วิชัย  จินดาสุวรรณ

540 วีรพัฒน  งอดสุวรรณ

541 วีรพัฒน  เดเระมะ

542 วีระยุทธ  ชุมวงษ

543 วุฒิชัย  ปลองไหม

544 วุฒิเดช  รอดแกว

545 ศรราม  เทพมาก

546 ศรัณยภัทร  สอตั้ง

547 ศุภกร  ชวนวัฒนา

548 ศุภชัย  พันธุพิพัฒน

549 สิบเอกศุภณัฐ  พรหมเอียด

550 สพลดนัย  ถีระวงค

551 สมเจต  มานีอาเหล็ม

552 สรวิศ  โอทอง

553 สันติภาพ  ทองแจง

554 สิงหนาท  ไชยงาม

555 สิรภพ  คําจัน

556 สิริรุจ  ราญฎร

557 สิริวิชญ  ชนะขํา

558 สุทธิชัย  หาญณรงค

559 สุทธิพงษ  คงสิน

560 สุธิวัส  หุนยอง

561 สุบรรณ  วัดเส็น

562 สุพศิน  โสมคลาย

563 สุภฤกษ  มีสวน

564 สุภวัช  คชออน

565 สุภิรักษ  บุญรัตน
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566 สุรกิจ  สิงหะพล

567 สุรชัช  ใหมสุวรรณ

568 สุรศักดิ์  ภักดีสุวรรณ

569 สุริยา  หมัดชูโชติ

570 สุวัฒน  ชินวุฒิวงศ

571 อติราช  หมาดอี

572 อธิพงศ  สิงหสวัสดิ์

573 อนุพงษ  หลาปวงคํา

574 อภิชัย  มณีรัตน

575 อัครพนธ  เพ็ชรศรี

576 อานนท  หนูคายทอง

577 อํานาจ  รวมสุข

578 อิทธิพล  ทองศรี

579 อิลฟาน  มามะ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรมสาขาวิชา

580 นิศาชล  ทองเมือง

581 ปยะฉัตร  สุชาติพงษ

582 ฟรเดาซ  ดือเระ

583 วิชิตา  แกวสุก

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรมสาขาวิชา

584 วาที่รอยตรีหญิงจะตองใจ  แกวดี

585 ชฎาพร  นวลแกว

586 ณัฏฐา  โพธิรักษ

587 พิมพวลัญช  ญานะ

588 วาที่รอยตรีหญิงสิรายุ  สามศรี

589 สุดารัตน  กาเส็มสะ
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590 อาทิตติญากร  เขียวทอง

591 จาอากาศเอกคุณากร  สงชู

592 สิบตํารวจโทจักรกฤษณ  รักนุน

593 ฉัตรพล  จันทรโชติ

594 จาอากาศเอกนุกูล  คงมี

595 พีรณัฐ  ไชยหลอ

596 เสฎฐวุฒิ  ชัยวงค

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรมสาขาวิชา

597 วาที่รอยตรีหญิงกนกพิชญ  บุญศิริ

598 กมลวรรณ  ธรรมโชติ

599 กษมล  ชูผอม

600 กัญญาณัฐ  สุขชู

601 กันธิชา  แซตัน

602 เกศกนก  พลับปลอด

603 ขวัญกมล  เทพนุรักษ

604 จุฑาทิพย  ทวีรัตน

605 จุฬาลักษณ  ทองดวง

606 ฑิตฐิตา  กิตติมานุวงศ

607 วาที่รอยตรีหญิงณัฎฐณิชา  โสภิญ

608 ณัฎฐวดี  ชัยมณีย

609 ณัฐธิดา  เบ็ญสา

610 ณัฐนรี  พรหมทอง

611 ณัฐริกา  เพชรสุวรรณ

612 วาที่รอยตรีหญิงณัฐวรา  ชูชัยศรี

613 ณิชนันท  อิสสระโชติ

614 ธัญนิชา  สัตยานนท

615 นภาพร  สวางจันทร

616 นริศรา  แซลิ่ม
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617 นัทชา  รอดรัตน

618 นันทิพร  กองเอียด

619 นุชจิรา  มะลิวรรณ

620 นูรฮาลีซา  เจะมะ

621 บุญติญา  อุนเสียม

622 วาที่รอยตรีหญิงปนัดดา  ชลถาวร

623 ปวีณรัตน  ภูทับทิมธนพัฒน

624 วาที่รอยตรีหญิงปยฉัตร  ประสมพงศ

625 ปยรัตน  ชูชม

626 วาที่รอยตรีหญิงปยวรรณ  ศิริวัฒโน

627 พิชชาภา  ลีสุธรรมกุล

628 เพ็ญฤดี  โครธา

629 มณิกานต  ไชยธาดา

630 เมธาวี  มณี

631 วชิตา  จันทรัตน

632 วนิดา  รักพวก

633 วรรณวิสาข  มณีขวัญ

634 วรันฐิตา  ภัยภาค

635 วราวดี  ศรีนุย

636 วัฒวรรณ  ไชยออนแกว

637 วันวิสาข  ชูดํา

638 ศิริลักษณ  สุวรรณาคม

639 ศิริวรรณ  บุญเลิศ

640 ศิโรรัตน  สุวรรณรัตน

641 สิบตํารวจโทหญิงสมพร  ไลไธสง

642 สโรมาศ  เนื้อเขียว

643 สหพร  พุมเกื้อ

644 สุจินดา  คงเค็จ

645 สุดารัตน  สุดใจ

CER9025 หนา 24 จาก109



646 สุพิชญา  จันมณี

647 สุพิณยา  สังขงาม

648 สุภาพร  กุมาร

649 เสาวลักษณ  ทิพยุทธ

650 โสรยา  เจะอาแซ

651 วาที่รอยตรีหญิงหยดเทียน  เพชรสุวรรณ

652 สิบตํารวจเอกคามิน  รุงทิวาประทีป

653 จักรรินทร  ทองมาก

654 สิบตํารวจตรีเจตนิพัทธ  ทิพยวาศรี

655 เจษฎา  จิตรานนท

656 สิบตํารวจตรีฉันทพล  สะรุโณ

657 สิบตํารวจโทเฉลิมพล  จันทรัตน

658 ชญานนท  นกแกว

659 ชนันธร  สมศิริชาติ

660 สิบตํารวจโทชนินทร  เทพเสนา

661 ชัชนก  รอดขาว

662 ณัชพล  ทองชูชวย

663 สิบตํารวจเอกณัฐวุฒิ  สุขเลี้ยง

664 ทินภัทร  สังขชุม

665 สิบตํารวจโทธดลศร  ดําเรือง

666 ธนกฤต  จิระโร

667 สิบตํารวจโทธนวัฒน  เหมือนมาศ

668 ธีรไนย  สมุดโรจน

669 สิบตํารวจตรีธีรภัทร  สังฆมิตกล

670 นเรศ  กาเส็มสะ

671 สิบเอกนัฐวุฒิ  พันธโภชน

672 นัทธพงศ  บุญเกิด

673 ปยะโชติ  ทองฤทธิ์

674 พัชรบุญ  ประกิจ
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675 สิบตํารวจโทพัฒนพงษ  ดีนนุย

676 สิบตํารวจโทพิพัฒนพงศ  เมืองสุวรรณ

677 พีรพัตศ  บิลทะเล

678 พุฒิพงศ  จันทรโท

679 สิบตํารวจโทภคณัฐ  พูลเพิ่ม

680 สิบเอกภูภิภัฏ  สุวรรณะ

681 มงคล  สอดสุข

682 มนัสพงศ  สังขมณี

683 สิบตํารวจโทยุทธชัย  บุญรัตน

684 สิบตํารวจโทรณชัย  ทองศรี

685 รัฐพงค  รัตนา

686 สิบตํารวจตรีฤทธิรงค  จันทภาพ

687 วรวิช  สกูลหรัง

688 วิทยา  ขวัญแกว

689 วิษณุ  ปลอดดํา

690 สิบตํารวจเอกวีระศักดิ์  แซฮอ

691 สิบเอกสนธยา  เกตุศรัทธา

692 สยมภูษ  ศรีรอด

693 สิทธิโชค  ชื่นจิต

694 สุภชัย  ทับไทร

695 อภิสิทธิ์  งามแข

696 สิบตํารวจตรีอรรถพล  แดงสะแหละ

697 อานัส  บัวนาค

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

การวัดและประเมินทางการศึกษาสาขาวิชา

698 วัลคุวดี  ชูจิต

699 เวธิกา  ทองหลิม

700 สุรีวรรณ  แสนคุณา

701 ณัฐวุฒิ  สุขทอง
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การศึกษาปฐมวัยสาขาวิชา

702 กาญจนา  เอียดหมง

703 กุณาทัย  ศรีวิเชียร

704 ขนิษฐา  วงหัส

705 ชลิตา  นพเชา

706 ณัฐรุจา  มรดกเกษม

707 ปยวรรณ  จันทรมณี

708 พรสุดา  นุภักดิ์

709 ฟารีดา  เตะหนอน

710 ลัดดาวัลย  ใหมเอียด

711 ศิรินภา  มาเล็ก

712 สุชาดา  ปรีดาศักดิ์

713 สุดารัตน  มโนสงค

เคมีสาขาวิชา

714 กนกลักษณ  พันธสวัสดิ์

715 ชญานิษฐ  นวลสนอง

ชีววิทยาสาขาวิชา

716 กฤษณะ  ชูแสง

717 เดชาพนต  แกวกลา

718 อรรถสิน  บุญถาวร

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสาขาวิชา

719 กานตธิดา  เหล็มปาน

720 นิชธาวัลย  เขียวเลง

721 อุไรวรรณ  ขุนฤทธิรงค

722 ณรงคเดช  ชัยเดชะ

723 ธวัชชัย  มูสิกะสง

พลศึกษาสาขาวิชา

724 อิฟฟาน  พันหวัง

ฟสิกสสาขาวิชา

725 อยุวรรณ  ฉายหอง
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ภาษาไทยสาขาวิชา

726 กัณทิมา  ยังหาด

727 ญาณนันท  แสงมณี

728 บุษบงค  ธนกิจ

729 ประภัสสร  ทินสุข

730 พนัดดา  ชูฉิ่ม

731 พิชานันท  ทัลวัลลิ์

732 พิมชนก  นิ่มเรือง

733 สายซอ  จําเริญ

734 สิริยากร  วิชิตพงษ

735 สิรีธร  เขียดนิล

736 สุวนันท  รัญวาศรี

737 หทัยรัตน  ชัยวัฒน

738 อนุทัย  บุษบา

739 อรอุมา  สุวรรณมณี

740 อาทิตยา  สมาพงค

741 อารยา  อุนนุช

742 ณัฐปกรณ  สงนวล

743 รุงวิกรัย  ไชยศรี

744 เศรษฐพันธ  มีทอง

ภาษาอังกฤษสาขาวิชา

745 กัญญกุลณัช  ไกรนรา

746 จิตทิพย  ฝอยทอง

747 ณิชารีย  แกวมณี

748 ทิวารัตน  ลิ่มไทย

749 นฤมล  มาศเมฆ

750 บงกช  กังสังข

751 ฝานี  เบ็ญอะดรัม

752 ฟตมา  ชิดเอื้อ

753 ภัทรกันย  อินทมะโน
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754 ภาคินี  ชุมนวน

755 มนัญชนก  สกุลโชติพงศ

756 ศรันยา  เจริญสุข

757 อันดามัน  ไชยศร

758 อติวิชญ  ชาวสวน

ศิลปศึกษาสาขาวิชา

759 ขนิษฐา  สิทธิโชค

760 อภิญญา  รอดภัย

761 อังคณา  ภูมิสุข

762 ธนัชชัย  ทองกรด

763 ศรชัย  ธูปหอม

764 สิทธินนท  มณีชวง

สังคมศึกษาสาขาวิชา

765 จีรวรรณ  ทองแกว

766 นันทนภัส  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

767 ปรางคเนตร  ทองจันทรแกว

768 มัลลิกา  ไชยวิก

769 ศศิชา  กอเดร

770 สุวพิชญ  จินเดหวา

771 อัจฉรา  พูลเพิ่ม

772 ภาณุพงศ  บุญจันทร

773 สวิตต  ไชยยะ

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

การวัดและประเมินทางการศึกษาสาขาวิชา

774 ปวิตรา  สมาธิ

775 พิณธุสรณ  พลดวง

776 เกรียงไกร  ทับทิมศรี

การศึกษาปฐมวัยสาขาวิชา

777 จิราภรณ  มานพพงษ

CER9025 หนา 29 จาก109



778 ชอผกา  บุญรักษ

เคมีสาขาวิชา

779 อรปรียา  สมบัติพิบูลย

780 ชิษณพงศ  บุญจิตร

781 ยุทธนา  กาฬสินธุ

ชีววิทยาสาขาวิชา

782 โกญจนาท  จิตปาโล

783 นัฐยา  ชูชื่น

784 พิชญาภัค  จันทรแทน

785 สุทธิดา  เพชรรักษ

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสาขาวิชา

786 ทิพวรรณ  ชิตแกว

787 ณัฐพงศ  วงษา

788 ธนวัฒน  รองสวัสดิ์

789 ภัทรดร  เพชรทองนารา

790 อาลีมีน  สาและ

พลศึกษาสาขาวิชา

791 ฐิติมน  หวงจริง

792 ปฏิมา  ธีระกุลพิศุทธิ์

793 อนัญญา  อินทะชัย

794 มุหซิน  พิมพประพันธ

ภาษาไทยสาขาวิชา

795 ขวัญชนก  ออนแกว

796 ปยะนันท  จันทรหนูฤทธิ์

797 รัชนีกร  หนูอุไร

798 รัฐนิตา  แกวไทย

799 ศรัญญา  ลาเพ็ชร

800 ศุภาวรรณ  ชุมวรฐายี

801 สุจิตรา  บุญเกื้อ

802 อรกมล  เลี่ยนเหา
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803 อรุณรัตน  ไวยกูล

804 สรายุทธ  แสงบัวหมัด

ภาษาอังกฤษสาขาวิชา

805 ณัชชา  ฤทธิชัย

806 ณัฐธิดา  ปยะรัฐ

807 พิมพสุตา  เนียมชูชื่น

808 มัลลิยา  นุยเกลี้ยง

809 ศุภาพิชญ  อาจสงคราม

810 สญานันท  พันธเกตุ

811 จิรายุ  เกิดมณี

812 นภดล  ชูกระชั้น

ศิลปศึกษาสาขาวิชา

813 ฐานุสรา  สุขธร

814 สุนันทา  ขุนมณี

815 ธีระพงษ  ชนะบางแกว

สังคมศึกษาสาขาวิชา

816 กรรทิมา  ริยาพันธ

817 จุฑาภรณ  จินา

818 ฌาบดี  บานควน

819 ณัฐนพิน  ศักดิ์สวัสดิ์

820 ณัฐริกา  เกิดเสง

821 วาที่รอยตรีหญิงปรารถนา  เสาเพชร

822 ศศิวรรณ  โลมาแจม

823 หทัยกาญจน  ชวยเพชร

824 อรวี  สิทธิชัย

825 อังคนา  หนูพุม

826 เฉลิมเกียรติ  นวลปาน

การศึกษาบัณฑิต

การวัดและประเมินทางการศึกษาสาขาวิชา
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827 กัสมา  โดะโอย

828 กาญจนา  ทองทิพย

829 กาญจนา  รักยศ

830 จนาภิเษก  สังขนอย

831 จุฬาลักษณ  เพทาย

832 ซัลวา  หมานเจริญ

833 ซาบีฮา  สาเมาะ

834 ฐิติรัตน  ไกรเทพ

835 ตูแวซูไรดา  โตะโซะ

836 ธนัชพร  ทองสม

837 ธมนวรรณ  ทิพยโพธิ์

838 ปทุมมา  บัวแดง

839 ผกามาศ  สุขเตะ

840 พรรณทิชา  เหลาสุวรรณ

841 พัชรี  จันทรรอด

842 พัชรี  ไตรแกว

843 พิชญานิน  มานะจิต

844 มาณิษา  ธรรมสะโร

845 โรฮานีย  บิลหมัด

846 ลัทธวรรณ  รอดเพชร

847 วรพรรณ  เอกทัต

848 วลัยพร  เพชรรัตน

849 วาซีละห  มะเด็ง

850 วิลาสิณีย  ณ พัทลุง

851 วิศัลยศยาณี  โสหินกอง

852 ศิริภิญญา  ทวีพัฒนะพงศ

853 สุภารัตน  ทัดแกว

854 อาทิตยา  งะสวรรค

855 อาทิตยา  สมทอง
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856 อานีฟา  หวันโสะ

857 อารีญา  รวมพล

858 อุบลวรรณ  เพชรหวยลึก

859 ชนะศักดิ์  พลนุย

860 ชินวัตร  ปาทะรัตน

861 ณัฐภัทร  อินทวิสัย

862 ธีระวัฒน  ชุมยอย

863 ปณณวิชญ  สงนวล

864 เฝาซี  และตี

865 ยศภัทร  เกลี้ยงกลม

866 ศุภกิจ  สุทธิพร

867 สิทธิกร  เสียมไหม

การศึกษาปฐมวัยสาขาวิชา

868 กรวิกา  ฆังคะ

869 พัชรินทร  จงคง

870 ภัทรวดี  ปนสวัสดิ์

871 รุงนภา  อินขาว

872 ศศินา  สุขตาไชย

873 สายใจ  โชติมาศ

874 วรพงศ  บัวบาน

คณิตศาสตรสาขาวิชา

875 กษมา  เอียดเสน

876 จันจิรา  ตําภู

877 เจนจิรา  เมฆปลัด

878 ฐาปณี  ไตรยะวงค

879 ฐิติมา  อินรัสพงษ

880 ณัฐวดี  ละออสุวรรณ

881 นารีรัตน  เอียดเจริญ

882 นุชนาถ  ประสานสงค

883 บัณทิตา  แกวนาเส็ง
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884 พรยมล  เสือเดช

885 ภควดี  แซอึ่ง

886 มัณฑณา  ธานินพงศ

887 มาลัยรัตน  ชูเชิด

888 วรรณสินี  ไชยฉิม

889 วริศรา  ออนชาติ

890 ศรุตา  นายาว

891 ศศิธร  ชวยแกว

892 ศิรประภา  ลั่นเตง

893 ศุภมาศ  ชัยเพชร

894 สาธิตา  อยูมั่นธรรมา

895 สุปรางคชฎา  ทองปสโน

896 สุวิชญาน  สงธนู

897 อัจฉรา  คลายพิชัย

898 อาซีญา  เบ็ญอาหลี

899 กิตติพงษ  ศรีเทพ

900 ณรงคศักดิ์  รัตนพิบูลย

901 ธนากร  ศรีกระจาย

902 ธีรวัฒน  แกนทอง

903 ปณณวิชญ  บัวบุญ

904 พิชาภพ  แกวขุนจบ

905 พีรวิชญ  แกวประสิทธิ์

906 วัชรพงศ  อติวรมันต

907 วุฒิชัย  นุยโสะ

908 สนธยา  รักเจริญ

909 สหรัฐ  สายกิ้มซวน

910 อมรเทพ  อินริสพงศ

911 อิทธิกร  เอี่ยมสุวรรณ

เคมีสาขาวิชา
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912 กมลวรรณ  ศรีทวีป

913 กานตพิชชา  บวรธนสาร

914 จิดาภา  อภยานุกูล

915 จิรสุดา  บัวสม

916 จุไรวรรณ  ปรางหมู

917 เบญญทิพย  กลับสุกใส

918 ปฏิมา  พระวิวงค

919 ปราณปริยา  ไตรภูมิ

920 ปทมา  วุฒิสมัย

921 ภัสสรา  พงษหา

922 มาลินี  คุมวิริยะ

923 วรรณิกา  หลิ่มสกุล

924 ศิริวรรณ  เปยคง

925 แสงอรุณ  รัตนขวัญ

926 อรพิมล  ดําเกลี้ยง

927 จัตุพงศ  แกลวกลา

928 ปรเมศวร  มณี

929 ภราดร  รุงเรือง

930 ศิรสิทธิ์  กลับอยู

931 สิรภพ  วรรธนะนาถ

ชีววิทยาสาขาวิชา

932 กฤตพร  จิตรจํานงค

933 กฤติกร  นวลปาน

934 จิรอร  บัวอินทร

935 เฌมิกา  บัวพรหม

936 ฐานิกา  ผิวเหมาะ

937 ดวงพร  หอมกลิ่น

938 นูรฟา  การาวัล

939 เมธาวี  รอดเมือง
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940 โยษิตา  เนตรบุตร

941 วนิดา  พรหมแกว

942 ศิริพร  ทองบุญ

943 สุภัสสรา  พงษชิราวุธ

944 สุวรรณี  ปลองไหม

945 เสาวลักษณ  นาคชวย

946 อติกานต  ชูแกว

947 อัญชลี  ไชยบุญ

948 วิศรุต  จอนเจิม

949 ศักดิ์สิทธิ์  มณีโชติ

950 ศิวัช  คงจรัส

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสาขาวิชา

951 กชามาส  เพ็งพอรู

952 จันทรยาธร  จันทะมุณี

953 จารุวรรณ  ไกรลาศ

954 ซอรวาตี  เปาะนา

955 ณัฐธิดา  ภัยชํานาญ

956 ณัฐพร  รอดเซี่ยม

957 ณิชารีย  หนูบุญ

958 เต็มสุข  ชนะศรี

959 ธิดาทิพย  เกตุแกว

960 นงนภัส  ชูพงษ

961 นภาพร  บัวกอเพ็ชร

962 นาดียะ  ลาเตะ

963 นุชาดา  นิมิตรพงศ

964 นูรฟาซีรา  สาแม

965 พัชริสา  เพ็ชรหอม

966 มารีนี  มูนอมานิง

967 ยูลิตา  หวันตะหา
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968 ลดาวรรณ  ลิ้นเนี่ยว

969 วราพร  ยอดดี

970 วราภัสร  ชินวุฒิพงศธร

971 วันนิสา  วิเชียร

972 ศุทาธินี  แสนสาร

973 ศุภสุตา  แสงมณี

974 สกาวรัตน  โพธิ์คํา

975 สิริวิทย  สังคหะสุวรรณ

976 สุกานดา  มากจุย

977 สุดารัตน  แกวสลับนิล

978 สุภาวรรณ  เลื่อนลั่น

979 อัฟซา  อัตนิ

980 อาจรีย  แกวชูเชิด

981 อานีตา  หมัดอาดัม

982 อารีนา  ดือราแม

983 อาลีนี  ดอฮะ

984 อูบัยดะห  สุหลง

985 ฮารอฉะ  หองโสภา

986 กฤชพล  คงสิน

987 กันตชาติ  จันทลิกา

988 คริษฐ  ชวยอักษร

989 ชวิศ  สังขมี

990 ชัยวุฒิ  กระวีพันธ

991 ณัฐดนัย  ผอมนะ

992 ดรัณ  วงศกิตติวรกุล

993 ธนวัฒน  แดงโรจน

994 ธนายุทธ  เก็มเบ็ญหมาด

995 นราธิป  เกตุสุริยงค

996 ปยะพงษ  แกวงาม
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997 ฟตตรี  เจะอาลี

998 ศุภมิตร  ทองกระจาง

999 เศรษฐพงศ  ผลทวีชัย

1000 ไหรฮาน  แดสา

1001 อดิศร  พุทธสะระ

1002 อัษฎายุธ  เรืองกูล

1003 อิมรอน  อุเส็น

พลศึกษาสาขาวิชา

1004 กาญจนวรรณ  เพชรทองบุญ

1005 จิตสุภา  แซเซียว

1006 รัตติยากร  แกวหนู

1007 วาสนา  หมัดเหลาะ

1008 สิริกัญญา  นุนรอด

1009 สุนิตา  สิทธิชัย

1010 กิตติชาติ  แสงจันทร

1011 คมกริช  ทองบุญชู

1012 จิรยุทธิ์  กาลมุล

1013 ณัฐวีร  ดารารัตน

1014 ธีรวัฒน  จิตตชะนะ

1015 ปฏิภาณ  นิสอน

1016 ปรเมษฐ  มาสูสุข

1017 ปยพัทธ  ดิสระมุณี

1018 ปุณยวีร  ลิ่มสุวรรณ

1019 พิทยุตม  สิทธิยาสกุล

1020 พีระวัฒน  แกวละเอียด

1021 วราวุฒิ  ไขแสง

1022 ศุภณัฐ  ราชภูชงค

1023 อนิรุท  โสสนุย

1024 อภิวิชญ  มะนะโส
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1025 อัสรี  ยาวีมาโซะ

ฟสิกสสาขาวิชา

1026 กมลลักษณ  เทพสง

1027 กรกนก  กาญจนวงษ

1028 การะเกด  สุกแกว

1029 ชนนาถ  ดวยคุมเกลา

1030 ชนากานต  ออนนวล

1031 ณัฏฐณิชา  บุญคง

1032 ดัยนา  หัทยา

1033 ดุษณี  ริยาพันธ

1034 ธมลวรรณ  เดชเหมือน

1035 นูเรนี  สอนแกว

1036 รจนา  ศรีรอด

1037 สาวิตรี  ผาสุข

1038 สุภาวดี  ชุมบุญรักษ

1039 อรวรรยา  วรศิริ

1040 อรอุมา  ใยทอง

1041 อารีนา  รูบามา

1042 กฤษฎา  กิตติบุญญาทิวากร

1043 กษิบดินทร  ศรีหมาด

1044 คฤหัสถ  จั่นเพชร

1045 ดิชพงศ  อุยา

1046 เอกกมล  เกิดสกุล

1047 เอกพงศ  อาวลึกเหนือ

ภาษาไทยสาขาวิชา

1048 กันตกนิษฐา  ไกรนรา

1049 ณัฐกมล  ไชยยันต

1050 ธัญปวัน  คําปลอง

ภาษาอังกฤษสาขาวิชา

1051 กานตสิริ  แดงศรี

CER9025 หนา 39 จาก109



1052 ธันญา  ฤทธิ์มะหันต

1053 นนทจรส  สุวรรณโณ

1054 ปณิชา  อุดมประมวล

1055 สิรามล  วงศวิสสุต

1056 สุดฤทัย  ออนประเสริฐ

1057 สุดารัตน  คําสุข

1058 สุภัสสร  วิสุทธิคุณ

1059 อิบตีซาม  บูซามัน

1060 ณัฐพล  แกวระยับ

วิทยาศาสตร-เคมีสาขาวิชา

1061 เกศ  ชัยสุวรรณ

1062 ชไมพร  แกวหีด

1063 ธัญญากรณ  พาหุฬา

1064 ภัทรวดี  จิตเวช

วิทยาศาสตร-ชีววิทยาสาขาวิชา

1065 กานวศรี  สุขขี

1066 จันทรศิริ  ดวงจันทร

1067 อรยา  นุยขาว

ศิลปศึกษาสาขาวิชา

1068 ซาเฟยส  ดาเดะ

1069 ฐปกานต  บุญณกูล

1070 ไพวลี  ระวังภัย

1071 รัตติกาล  หอมสูง

1072 ศรีลัดดา  หวานขัน

1073 สีตีแอเสาะห  ยาลาแว

1074 สุกัญญา  รัตนอุไร

1075 อามีนา  กะสิรักษ

1076 ทนงศักดิ์  ศรีสุข

1077 พิสิษฐ  ศรีสมานุวัตร

1078 สรายุทธ  เยาวดวง
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สังคมศึกษาสาขาวิชา

1079 กมลวรรณ  นิลมาก

1080 กุลนภัสสรณ  สิริภูวดล

1081 นิภาธร  พะสริ

1082 ปุนยาพร  สุวรรณวงศ

1083 วิลาวัณย  อินทราช

1084 ศศิยา  ฟกสุวรรณ

1085 จุลกีฟลี  จิกาโซะ

1086 ปฏิภาณ  พลศิริ

1087 พศุตม  หวยลึก

1088 สิบเอกศราวุฒิ  สุวรรณวัฒน

1089 ศิลาณัฐ  เชื้อพรมมา

1090 สิรวิชญ  ดอกบัว

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

นิเทศศาสตรสาขาวิชา

1091 เบญจรัตน  ทิพยจันทา

1092 อริสา  จัดละ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

รัฐประศาสนศาสตรสาขาวิชา

1093 สุนิษา  สโมสร

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

การจัดการทรัพยากรมนุษยสาขาวิชา

1094 กิตติศักดิ์  แปนนอย

ภาษาจีนสาขาวิชา

1095 กัญญารัตน  เลาสม

1096 ชุติมา  ศรีสวัสดิ์

1097 ปยาทิพยไพลิน  ปานเจี้ยง
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1098 มุกสุดา  แสงเพชร

1099 ยศวดี  บุณณะ

1100 รัชดาภรณ  ถนอมนวล

1101 รัตนตะวัน  โกมลตรี

1102 ลลิตา  พูนผล

1103 สุภัสสรา  ตุนหนู

1104 นวกร  คงชวย

ภาษาไทยสาขาวิชา

1105 นลินทิพย  มาคะมะโน

1106 มุกธิดา  สุวรรณโณ

1107 สุวพัชร  สงเสริม

1108 รัชชานนท  หนูวงค

ภาษามลายูสาขาวิชา

1109 จารุวรรณ  เหมมันต

1110 อรัชพร  บุญรัตน

1111 อามีหนะ  อีแม

1112 อายูนีย  วาเซ็ง

ภาษาอังกฤษสาขาวิชา

1113 ชลธาร  สาระแสน

1114 บุญสิตา  ชอบธรรม

1115 เบญญทิพย  บุญเมือง

1116 ปณิธี  บัวเพ็ชร

1117 มีรฟตต  สะเมาะ

1118 จตุพร  พานเเสง

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

นิเทศศาสตรสาขาวิชา

1119 สุภาวดี  หนูหมาด

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
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รัฐประศาสนศาสตรสาขาวิชา

1120 ฐิติพร  ควนใต

1121 สุดารัตน  จินดาดวง

1122 สุพัณณิตา  เข็มเพ็ชร

1123 อาภาพร  อินทรนุรักษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

การจัดการทรัพยากรมนุษยสาขาวิชา

1124 ธัญชนก  เพชรรัตน

1125 นัสรีน  ไชยสิทธิ์

1126 รอฮานี  กะจิ

1127 สาธิดา  บิลละหีม

การบริหารและพัฒนาชุมชนสาขาวิชา

1128 สุนิษา  อินทรคง

การจัดการทรัพยากรมนุษยสาขาวิชา

1129 สูไรดา  อินทธนู

1130 อุษณากร  บุญรัตน

1131 พงศกร  ดําหมี

1132 ศักรินทร  วิประจง

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรสาขาวิชา

1133 กมลชนก  บุญมากชวย

1134 วิลาวัลย  รัตนมาศ

1135 ปวีร  ตั้งโรจนขจร

ประวัติศาสตรสาขาวิชา

1136 จิรามล  อิทธิฤทธิ์

1137 มัลลิกา  รุจิระยรรยง

1138 รัตติยากร  ชอผูก

ภาษาจีนสาขาวิชา

1139 กัญยาณี  โลหะกิจ

1140 กัลยาณี  คําแปน
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1141 จงรัก  เรืองหิรัญ

1142 ชญาสุพิชญ  ไพรัมย

1143 บุญสิตา  แซหนา

1144 พิชานันท  ชิดเชื้อ

1145 เมธาพร  รัตนโสภา

1146 ศศินา  นุชบุตร

1147 สุพจนีย  ลิ้นหลอ

1148 ตันติกร  พรายบัว

1149 สิทธิชัย  พละไชย

ภาษาไทยสาขาวิชา

1150 ญามีรา  เตะโกบ

1151 ราญานาเดีย  เจะแต

1152 วรรณธิดา  สันฐมิตร

1153 อธิศักดิ์  จูมแพง

ภาษามลายูสาขาวิชา

1154 ชานิดา  หีมหมัด

ภาษาอังกฤษสาขาวิชา

1155 ขนิษฐา  เกตุแกว

1156 ชุติมณฑน  รักคํามี

1157 ซารีน  มาลียัน

1158 โซฟยา  งะสมัน

1159 ณัฐริกา  หนูชู

1160 ปนัดดา  ชินวุฒิวงศ

1161 รัตนวลี  ชุมชวย

1162 วรรณสิริ  มรกต

1163 อัฟนาน  แวกามา

1164 อาดีละห  ประดู

นิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรสาขาวิชา
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1165 กมลชนก  ภูแสนศรี

1166 กรรณิกา  ใสเกื้อ

1167 กุลสตรี  เกตุแกว

1168 เจนขวัญ  พรหมเพศ

1169 ชนกนันท  เพ็งลาย

1170 ฐานิกานต  ไชยรัตน

1171 ณัฏฐริณี  จันทรจําปา

1172 ณิชชา  มหปุญญานนท

1173 ปรวีย  สุดเมือง

1174 ปยะพร  สําเภา

1175 ภัทรียา  เตาวะโต

1176 วราภรณ  พรหมเทพ

1177 ศศิธร  พันธบุตร

1178 สิริรัตน  จิตอนุกูล

1179 สุทิสา  เมยขันหมาก

1180 ซัมรีย  ดิ้ง

1181 ณัฐธีร  วัชรินทรกร

1182 ณัฐพล  ศรีจันทร

1183 ธนธรณ  ประเสริฐเพชรมณี

1184 นัฐวัฒน  ฆังรัตนะ

1185 เปนหนึ่ง  จัตุวานิช

1186 พิชุตม  ณ พัทลุง

1187 พิสิษฐชัย  มาแดง

1188 ภาณุพงศ  เปกปุก

1189 วัชรวิทย  สังขเพ็ชร

1190 วายุ  วีนาดะ

1191 ศิวัช  ทองศิริพันธ

1192 ศุภกรณ  เอียดแกว

1193 อนิรุทธ  หนูอุไร
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รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรสาขาวิชา

1194 เกวรินทร  เภาบรรยงค

1195 ชนกนันท  บุญชวย

1196 ชนิกานต  เมืองทวี

1197 ชลิดา  ยองเซง

1198 ฐิติพร  ทองผอง

1199 ณภัทร  มะณีจันทร

1200 เตชินี  สุขลิ้ม

1201 นัซมี  สะแต

1202 บงกช  จันไทย

1203 ปฐมา  ชินวงศ

1204 ปาณิสรา  โครธาสุวรรณ

1205 ภัทรศยา  ถิ่นลิพอน

1206 ภาวรินทร  กลํ่ามาศ

1207 มัทนาวดี  ทองสกุล

1208 วณิชชา  สงเสริม

1209 ศรุตา  ไชยรัตน

1210 ศศิวิมล  เพ็ชรจํารัส

1211 สุธาษิณี  หมื่นราษฏร

1212 อัศรีณีย  มะนาวี

1213 จิรกิตติ์  บุญนอย

1214 ไซฟุดดีน  อาแวสือแม

1215 ถิรนัย  แซลี่

1216 ธนะพัฒน  มัธยม

1217 ธนา  ฐานะกาญจน

1218 ธานินทร  เมืองสง

1219 ไฟซอน  บิลละเตะ

1220 ภาณุเดช  บุญนอย
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1221 ภานุวัฒน  พลประสิทธิ์

1222 มูฮัมหมัดอาริฟ  อินทรคีรี

1223 วิทยา  บุญมีชัย

1224 วีระเทพ  มาลยารม

1225 สุรเชษฐ  บุญแมน

1226 อชิตพล  สวัสดิ์

1227 อนาวิล  คงบุญ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตรสาขาวิชา

1228 กานชนก  แกวทอง

1229 ณัสรินทร  สันอิ

1230 ทรงพร  แกววิชิต

1231 นัฐชฎาวี  ขุนภิบาล

1232 นัทธมน  ประสานพจน

1233 นันฑิตา  กฤษณาพันธ

1234 ประไพพิศ  ชอบแตง

1235 ประภาทิพย  เพชรเมือง

1236 ปาริษา  จันทองคง

1237 ปยธิดา  ยองเซง

1238 พิพักสร  แกวมณี

1239 เพ็ญศิริ  เยี่ยมในเมือง

1240 มูรนา  อภิบาลแบ

1241 วรัญญา  รักศิลป

1242 วิลาพรรณ  มณีประวัติ

1243 ศิริลักษณ  เทือกทักษ

1244 สุนิษา  ชวยพันธ

1245 สุนิสา  สงวนพันธ

1246 อรุณรัตน  สุวรรณมณี

1247 อารดา  บุญราศรี
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1248 กิตกรณ  ไตรเดช

1249 นาอีฟ  ยีเฮง

1250 มรกต  ปนมณี

1251 มูฮัมหมัดนิสสัน  ยูโซะ

1252 อิดริส  จอมจางวาง

1253 อิทธิพล  สุวรรณการณ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษยสาขาวิชา

1254 กัลยรัตน  หนูทองแกว

1255 ขวัญจิรา  ชูสิงหแค

1256 เครือเพชร  ชวยออน

1257 จันทกานต  ศรีสุวรรณ

1258 จุฑามณี  สงมา

1259 จุฑารัตน  ชุมรัตน

1260 จุฬารัตน  เปนทาน

1261 ชนิดา  ยาชะรัด

1262 ชลรดา  วีระสุข

1263 ซูไรดา  แกวพรหม

1264 ฐิติมา  เศรษฐาชัย

1265 ณัฏฐา  จันทรัตน

1266 ณัฏฐา  สงเคราะห

1267 ณัฐชนันทพร  เชื้อประกอบการ

1268 ณัฐรดา  เฟองปญญา

1269 ณัฐริกา  แสงหิรัญ

1270 ทิพยวิมล  ดําริ

1271 ธัญรดา  มะเลโลหิต

1272 ธัญสิริ  แซหนา

1273 ธิดารัตน  เลิศสุวรรณ

1274 นะดาย  เหมซะ
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1275 บัดรียะห  อุมา

1276 บุญฑริกา  ขวัญจันทร

1277 บุศราวดี  จิระนิล

1278 ปนัดดา  กั่วพานิช

1279 ปนตะวัน  แกลวทนงค

1280 ปนประภา  เมฆรัตน

1281 ปุณยวีร  แกวประสิทธิ์

1282 เปมิกา  ขาวสุด

1283 พนาวัลย  ทองดวง

1284 พลอยชฎา  ธนาวุฒิ

1285 พัชดา  สุทธิสังข

1286 พัชรีภรณ  ไชยศรีจันทร

1287 พิชชาพร  สินเสนห

1288 พิชญนรี  จินตนปญญา

1289 ภควดี  ภุชงคสินธ

1290 ยวิษฐา  ขวัญเพชร

1291 รสกร  อรามเรือง

1292 รัชกร  บุญชุม

1293 ลลินีย  มะถาวร

1294 วรรณกร  มาณะการณ

1295 วรากร  เกิดลําเจียก

1296 วรางคณา  แซเฮา

1297 วรางคณา  ดําดี

1298 วาเลน  อิ้วเสง

1299 ศศิปรียา  แปะแนะ

1300 ศิริลักษณ  ชูแกว

1301 สุภาวรรณ  ชูแกว

1302 อนัญญา  จาระโห

1303 อรธิญา  ไชยสุขัง
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1304 อรวรา  จิตตระกูล

1305 อัฟนาน  ยาซิ

1306 ฮาวารี  บือราเฮง

1307 ชกากานต  ยุติธรรมนนท

1308 ตรีทัศน  วารุณี

1309 ตันติกร  สุวรรณรัตน

1310 นันทวัฒน  อนุรักษ

1311 ปญญนัฐ  โชติบัณ

1312 สราวุฒิ  กองพรม

1313 สิทธา  พรหมอินทร

1314 อาวิส  หะยีมัด

การบริหารและพัฒนาชุมชนสาขาวิชา

1315 จุติพร  ฮกอั้น

1316 ชนกนันท  เสนียวงศ

1317 ชมพูนุช  สุวรรณการณ

1318 ชลลดา  ตั่นเลง

1319 ชลศิริ  ยวงใย

1320 ชลิดา  พงษธนานิกร

1321 ซัลมี  แคเมาะ

1322 ฐปยา  ไชยพรม

1323 ณัฐนิชา  จันทรักษ

1324 ณัฐพร  ทองฤทธิ์นุน

1325 ธนาภรณ  นิลโมทย

1326 ธัญลักษณ  เพชรหนูเสด

1327 นาดีมะห  มะแซ

1328 ปวีณรัตน  สอนชัด

1329 พรชนก  แกวประดับ

1330 พัชรีพงษ  เพชรยอดศรี

1331 แพรพรรณ  นวลขาว
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1332 ภัชลดา  นิติธรเมธา

1333 ภัทรกันย  พรหมเกตุ

1334 ภัทราพร  แกวกิริยา

1335 ภาสินี  เสงเนตร

1336 มณฑิตา  หนูแดง

1337 รุจิเรศ  ชัยสงคราม

1338 ฤดี  บุญพรม

1339 วชิรปราณี  วิสารทพงศ

1340 วรรณกานต  พุทธรักษ

1341 วรรณวิศา  ชนะบางแกว

1342 วรินทร  ชัยสิทธิ์

1343 ศศิรัตน  ทองเรือง

1344 สิราวรรณ  สายออง

1345 สุนิษา  เชื้อพราหมณ

1346 สุวรรณี  มณีรัตน

1347 จักรกฤษณ  สิริสมบุญสิน

1348 จิรเมธ  ไกรเกรอะ

1349 เจษฎาภรณ  บุญรัตน

1350 ณัฐพล  ศรีวะปะ

1351 ณัฐวุฒิ  หมัดอาดัม

1352 ทักษดนัย  ชูหวาง

1353 ธนิน  คงประดิษฐ

1354 ธีรภัทร  รัตนา

1355 มนตชัย  ยอดขวัญ

1356 ราชันย  หลําจะนะ

การพัฒนาชุมชนสาขาวิชา

1357 ชญานิน  ทองนอย

1358 มัญชุสร  โชติทิ่งชวง

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรสาขาวิชา

1359 กมลลักษณ  หนูทอง
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1360 ขวัญจิรา  ถวิล

1361 จรรยา  หีดเขียว

1362 นิชาภา  พรมยอด

1363 นิฎฐะกา  ชูชื่น

1364 พนิดา  อินทอง

1365 ภัทรวดี  บําเพิงรัตน

1366 มนัสนันท  จันทบุรี

1367 ยุภาพร  หวังนุย

1368 รักชนก  กาญจนะ

1369 ลัยลาซาลีกีน  กาซอ

1370 วิภาดา  แซลิ้ม

1371 สุไรนา  มะหะหมัด

1372 ฮุซนา  หลีเส็น

1373 กฤษณะ  ออนแกว

1374 กิตติมศักดิ์  รัตนมณี

1375 ชญานนท  ณ พิบูลย

1376 ณัฐนันทน  หวันเตะ

1377 ธนภัทร  ชูสิงห

1378 ธฤต  ศรนิรันดร

1379 รัชพล  อุทุมพร

1380 เลิศวรรธน  สังขวิเศษ

1381 วรวิทย  บรรจง

1382 วรุณ  ขุนฤทธิ์

1383 วีรภัทร  ยกศิริ

1384 สาริศ  สงคปาน

1385 เอกคริษฐ  ชูแกว

ประวัติศาสตรสาขาวิชา

1386 กนกวรรณ  จันทศรี

1387 กรกนก  พิจิตร
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1388 กัณฐิกา  ดวงสุข

1389 กันตกนิษฐ  อยูเจริญ

1390 กาญจนาพร  สิงคโปร

1391 กานตสิริ  ขวัญเกื้อ

1392 เขมฤทัย  กันตังกุล

1393 จริยาพร  จันทรเกตุ

1394 ชนิตา  สมสุข

1395 ชลิตา  ชอดอก

1396 ญาณิศา  เพชรสวัสดิ์

1397 ณัฐณิชา  นวลละออง

1398 วาที่รอยตรีหญิงถิรดา  แกลวทนงค

1399 นฤมล  ชูชวย

1400 นวพร  มณีมัย

1401 นันธิดา  แมนทอง

1402 บุณยารักษ  บัวแกว

1403 ปฐมาวดี  ชูศรี

1404 ปทุมพร  ปะทา

1405 ปริยากร  ชูไทย

1406 ฝารีดะ  เกษสุวรรณ

1407 ภาวิตรี  ธรรมรักษา

1408 มนัสวี  อินทรส

1409 วาที่รอยตรีหญิงรติมา  เกศสุวรรณ

1410 ศริญยา  ละเบ็ญหรูน

1411 สุกัญญา  เกษมกุล

1412 สุจิตรา  ส.สกุล

1413 สุทธิกานต  ติ้นเสง

1414 สุภาพร  อินทรรัตน

1415 สุวภัทร  แสงอินทร

1416 โสมศศิ  เชี่ยววงศวิทย
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1417 อรัญญา  สมทรง

1418 กิตติทัต  แกวมณี

1419 เกรียงไกร  เเกวยอดทอง

1420 ชนาธิป  พิทักษวงศ

1421 เตชพัฒน  ศรีขวัญ

1422 ทัศพร  กั่วพานิช

1423 นรากร  เกตุโยธิน

1424 พงศธร  ขวัญบิดา

1425 พลวัฒน  อินทองแกว

1426 พีรธัช  เกิดบานคราม

1427 ภราดร  วิจิตรจินดา

1428 รัชนาท  จันทรักษ

1429 สมชาย  แปนชุม

1430 อภิสิทธิ์  ลาหมีด

1431 อลงกต  พัลวัน

1432 อัมรินทร  ไชยแดง

1433 อาคม  อุยสุย

1434 เอเชีย  หงษโสภา

ภาษาจีนสาขาวิชา

1435 กนกพร  สุวรรณวัฒน

1436 กนิษฐา  ศรีเกตุ

1437 กัญญาดา  สกูลเด็น

1438 ขวัญพร  กปลกาญจน

1439 ครองขวัญ  สกุลคง

1440 จันทรธิมา  รักษวงศ

1441 จินตนา  แซยับ

1442 ชรินรัตน  เขียดแหละ

1443 ชาลิสา  บุญศาสตร

1444 โชติกา  ดิลกนวฤทธิ์
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1445 ณฐกมล  ปรีชาวุฒิเดช

1446 ณัฐกานต  สุขเนี่ยว

1447 ณัฐธิดา  บุญชวย

1448 ณัฐธิดา  เวชศาสตร

1449 ณัฐมน  ใสทายดู

1450 ธนัตดา  ชายเกตุ

1451 ธัญชนก  ดํารงกูล

1452 ธันยชนก  แซชี

1453 นฤมล  แซซึ่ง

1454 นันทินี  ชุมแคลว

1455 นาซนีน  สารีมะแซ

1456 เนตรสกาว  ทองปรุง

1457 บุณยานุช  ศิริพันธ

1458 ประกายวรรณ  ทองขําดี

1459 ปลายฝน  แกวมี

1460 ปวริศราณ  อธิพัศธนานนท

1461 ปวีณสุดา  สุวรรณเดชา

1462 วาที่รอยตรีหญิงปนปนัทธ  บุญณะทอง

1463 พิมพลภัส  ยิ่งดํานุน

1464 พุธิตา  กสิกูล

1465 เพ็ญฉาย  ขาวคง

1466 ฟาติมะห  เอกชน

1467 ภาสินี  วีรเดชะ

1468 ลัดดาพร  ทองปนจา

1469 วริศรา  ชูทอง

1470 วิทัญู  ภูผาสุข

1471 ศรีวรรณ  อึ้ง

1472 ศิริลักษณ  เนื้อออน

1473 ศุภนันท  พงษพันธเกษม

CER9025 หนา 55 จาก109



1474 สายธาร  ชวยเมือง

1475 สิริลักษณ  เปอรหลิน

1476 สุทธิดา  ชางทองเครือ

1477 สุภัสสรา  เตระจิตต

1478 สุภารัตน  จําปา

1479 อทิตยา  จันทรแกว

1480 วาที่รอยตรีหญิงอภิชญา  ชูขาว

1481 อภิสรา  แซเลื่อง

1482 อรพิน  แกนจันทร

1483 อัญชลีพร  ไชยชะนะ

1484 อัลฮุซณา  หัดหมัด

1485 อาทิตยา  บุญราศรี

1486 อาภาพร  ชางดี

1487 อารีดา  อับดุลดานิง

1488 อารีรัตน  เจริญสุข

1489 ฮาบีบะห  มุเสะ

1490 นิรวิทธ  คงสบาย

1491 ปรเมศวร  ทองออน

1492 พงศกร  จุลบุตร

1493 พิชัยยุทธ  อักษรวงศ

1494 มินฟารี  นะแหล

1495 ศักดิ์นรินทร  แสงสวาง

ภาษาญี่ปุนสาขาวิชา

1496 กัญญารัตน  เกาะกลาง

1497 ชนันภรณ  เหลาพิเชียรพงษ

1498 ฐิติมา  ขุนเพ็ชร

1499 ณัฐกานต  พลฤทธิ์

1500 ณัฐชยา  พันธุเลง

1501 ณัฐชา  สงเคราะห
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1502 ณัฐธิดา  ฤกษพล

1503 ณัฐพร  ทองมี

1504 ดลภัค  ทองนอย

1505 ทิพวรรณ  ทองชื่น

1506 ปยภาณี  หนูนุน

1507 พรลภัส  จันทิมี

1508 พรลภัส  รัตนชล

1509 พิชญสินี  จินดาวงศ

1510 พิไลพร  ยอดสําอางค

1511 ภัทรารัตน  มลิพันธุ

1512 มัสยา  หวันสู

1513 ลักษิกา  ศรีเหลือง

1514 วราภรณ  นามสวาง

1515 วริศรา  อุยสกุล

1516 วิชชุดา  ชูแทน

1517 โศภนิศ  ไทยราช

1518 สุภาภรณ  อาจสูศึก

1519 อารีรัตน  เขียวหลี

1520 อิสรานันท  แพเพชร

1521 ชาญวิทย  สระแกว

1522 ทรงเกียรติ  โสภณ

1523 ทัตธน  ชินพงษ

1524 ธนกร  สันตะโร

1525 ธนชาติ  ชาติสุวรรณ

1526 วรภพ  คุมประยูร

1527 หิรัญ  สายทอง

ภาษาไทยสาขาวิชา

1528 กนกพร  เลิศแลว

1529 กนกวรรณ  นาคอนันต
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1530 กมลวรรณ  สุขสบาย

1531 กัญชลิกา  จินา

1532 เกรวรรณ  บุญแนบ

1533 แกวนภา  จันทวงศ

1534 จิตตินี  หอยสกุล

1535 จิตติวรรณ  ยมรัตน

1536 จุฑามาศ  คําแหง

1537 จุฑามาศ  จิตแกว

1538 เจนจิรา  ยัฆพันธ

1539 ฉัตรทริกา  จันทวงศ

1540 ชุติมา  เสลา

1541 ซาวาลียะห  ติโบซู

1542 ณัฐริกาญจน  คงแกว

1543 ธันยกร  สารมาศ

1544 ธิติมา  ขันธภักดี

1545 นราทิพย  ไชยภูมิ

1546 ปนัดดา  โดงกูล

1547 ปาริฉัตร  เทพยศ

1548 ปุรินทิพย  ปุรินทราภิบาล

1549 พรชนก  เพชรหนู

1550 พรพิรา  พรมโอภาษ

1551 มุทิตา  สุทธิประจักษ

1552 วิภารัตน  ไกรนรา

1553 ศรสุภา  อักษรภักดี

1554 ศศินา  ดําเกิด

1555 ศุภกานต  ปลอดนุย

1556 สัณหสิรี  บุญฤทธิ์

1557 สิรีธร  ศรีสวัสดิ์

1558 สุชาดา  สุดจันทร
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1559 สุชิตา  บูยุโสะ

1560 สุธาสินี  สงวนเกตุ

1561 สุภาวิดา  เพ็งเทพ

1562 อรไพลิน  สุวรรณหงษ

1563 อามานี  เจะหะมะ

1564 ดิเรก  วงศกีรติเมธาวี

1565 ทยากร  บุญจันทร

1566 นนทชัย  ชูวรรณรักษ

1567 มงคล  พรหมพูล

1568 มาหามะไฟซู  กูตงกือเด็ง

1569 มูฮามัตรุสดาน  เกษธิมา

1570 ศิวกร  แรกรุน

1571 สรศักดิ์  มุกดารัตน

1572 อาซีส  เวชสิทธิ์

ภาษามลายูสาขาวิชา

1573 ซูใบดะ  โตะหัด

1574 โซฟนา  ยามาตะแม็ง

1575 โซเฟย  เจะเแว

1576 โซไรดา  หลําเบ็นสะ

1577 นัจมะฮ  ดูมีแด

1578 นิซรีน  เด็นจิ

1579 มูเนาวาเราะห  อาดัมส

1580 อันดา  สุวรรณวัฒน

1581 อัยซะห  มะมิง

1582 อาทิตยา  บิลอะหลี

1583 อาริณี  ลาเตะ

1584 อาอินชะห  ปูหยัง

1585 ฮัสนีย  เด็นมูณี

1586 อัฟฟาน  ยาพา

ภาษาอังกฤษสาขาวิชา
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1587 กมลชนก  รัตนมุณี

1588 กรกนก  คงเรือง

1589 กรรณิการ  สิทธิยานนท

1590 กัณฐิกา  เพ็ชรวงศ

1591 กิตติกา  นิลสุวรรณ

1592 จรรยพร  ลูกมณี

1593 ชฎารัตน  ชูนุย

1594 ชนกสุดา  รักโข

1595 ชนิกานต  ศรีอินทร

1596 ชาลิณี  อินชุม

1597 โซมาเรีย  แย

1598 ณัชชา  ศรีทองไหม

1599 ณัฏฐธิดา  ขาวทอง

1600 ณัฐธิดา  เจือกโวน

1601 ณัฐรัตน  ยั่งยืน

1602 ดวงนภา  ทองสีนุน

1603 นนนี่  โชติผล

1604 นภัส  อยูพุม

1605 นภัสวรรณ  กรุงเกษม

1606 นภัสวรรณ  รัตนประทีป

1607 นริศา  อบทอง

1608 นัตชา  เกษตรกาลาม

1609 นิอัสวาณี  กอตอนิโล

1610 นุชณี  ไชยสิทธิ์

1611 นูยูมะ  ชุมเส็น

1612 ปณิษฐา  อนุสรณ

1613 ปนัดดา  นวนจันทร

1614 ปวีณนุช  ตุลยสุข

1615 ปวีณา  ชูโฉม
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1616 ปาณิศา  จินดาวงษ

1617 ปาลิตา  อนันตัง

1618 ปยภัทร  เลื่อนลอย

1619 ปุณยวีร  จงอักษร

1620 พัณณิตา  แกวยอดทอง

1621 พิชญาภัค  ลิ้มประเดิมธรรม

1622 พิชามญชุ  สุวรรณวงศ

1623 ฟาติน  ฮูลู

1624 ภรณศิริ  จิตตชะนะ

1625 ภัทรนฤน  จันทรชู

1626 มลทกาญจน  เดชเกิด

1627 มลธิญา  สุเมธีวรศักดิ์

1628 มูรนี  ยีเจะแว

1629 รัตนาพร  รักสุย

1630 ลีลา  เจะมะ

1631 วรรณฉัตร  สุวรรณโณ

1632 วิชิตา  ทองอนันต

1633 ศศิกานต  ทองฉิม

1634 ศศิวิมล  พานิชการ

1635 ศุภกาญจน  ภูทรัพยมี

1636 สุทธิดา  โยวะรส

1637 สุพิชชา  ศรีสาคร

1638 สุภัสราภรณ  นุนมา

1639 เสาวลักษณ  เกษมุล

1640 หทัยรัตน  เงานอ

1641 อรณิชา  เดชอรัญ

1642 อรทัย  เลสะกุล

1643 อังควิภา  สามทอง

1644 อาเรียนา  มะแซ
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1645 ไฮรริน  บิลยะลา

1646 กิติศักดิ์  สุวรรณโชติ

1647 เชาวพงศ  ชองประเสริฐ

1648 ซิดดิ๊ก  แกสมาน

1649 ธนพล  นิลวรรณ

1650 นราธร  ลิ่วรุงโรจน

1651 บรรณวัชร  อนันตพันธ

1652 ปรมินทร  สันเกาะ

1653 ประวีณวัชร  ชูนวล

1654 ปรัชญา  ปาละกุล

1655 ฟารฮัน  หวันละเตะ

1656 มูฮัมมัด  ชายมะ

1657 มูฮัมหมัดชารีฟ  แซแน

1658 ยุรนันท  สัวรัมย

1659 สถาพร  ลีวุฒิประเสริฐ

1660 อันนูวา  บินดือเระ

1661 อาฮามัด  ดือราแม

สารสนเทศศึกษาสาขาวิชา

1662 เนติธร  สิงหโตออน

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ชีววิทยาสาขาวิชา

1663 ตวงพร  สุนทรชัยนุกุล

1664 สโรชา  พลันการ

เทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชา

1665 ผกาภรณ  เลงลวน

1666 ยูไรนา  มะหมัด

ฟสิกสสาขาวิชา

1667 จักรพันธ  ชัยสุวรรณ

วิทยาการคอมพิวเตอรสาขาวิชา
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1668 จิรภัทร  ผดุงกิจ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

คณิตศาสตรสาขาวิชา

1669 เสาวลักษณ  ขันแกว

เคมีสาขาวิชา

1670 จิรัชญา  อําลอย

1671 ณัฐธิชา  สิทธิชัย

1672 วัชราภรณ  พิบูลย

จุลชีววิทยาสาขาวิชา

1673 กรรณิการ  บุญแกว

ชีววิทยาสาขาวิชา

1674 อินฑิราภรณ  เพ็ชรนํ้าแดง

เทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชา

1675 โซฟยา  ดอเส็น

1676 เดียวาตี  เจะอุบง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตรสาขาวิชา

1677 กัลยรัตน  จิตราวุธ

1678 กาญจนา  อารีวงศ

1679 เกตสุณี  ยืนยาว

1680 ขนิษฐา  สืบสุข

1681 จิรนันท  ถิ่นไทรขึง

1682 จีฮาน  สมานขาเดร

1683 จุฑาทิพย  เพชรอําพล

1684 ชิดชนก  แสงจันทร

1685 ชีฮาม  ดือราโอะ

1686 ตวนเยาะ  โมง

1687 ธมลวรรณ  พรหมขวัญ
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1688 นพวรรณ  หนูทอง

1689 นราพร  ซิวเซง

1690 นาเดีย  ซีนารี

1691 นูรฮาพีซา  ซาเมาะ

1692 นูรฮายาตี  อิง

1693 โนรปาดีละห  นาวี

1694 ปรียารัตน  พรหมจันทร

1695 ปุณิกา  ขวัญทอง

1696 ผกามาศ  ตางสี

1697 พนิดา  บัวปาน

1698 พรชนก  หมอยาดี

1699 ฟารีดา  เวลาดี

1700 ฟรดาว  แวกือจิ

1701 มาลินี  ดาโอะ

1702 มุสลีมะห  ซูละ

1703 รออียะห  เจะบู

1704 วรัญญา  พรมดํา

1705 ศศินา  คงทอง

1706 สุธิดา  ดิษบุตร

1707 สุนันทนา  พูลเงิน

1708 เสาวลักษณ  นักรํา

1709 อภิญญา  แกวบัวรัต

1710 จรูญศักดิ์  สารบัญ

1711 ไซนูดีนร  แวบือราเฮ็ง

1712 ฌานชนะ  จันทรศรีบุตร

1713 ณยศ  เกิดเกลี้ยง

1714 ธิติสรณ  พิพัฒน

1715 บุญรัก  นามวงค

1716 พรหมพิริยะ  พรหมศิลา
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1717 ฟุรกอน  โอกาส

เคมีสาขาวิชา

1718 ณัฐวดี  สุธรรมานนท

1719 ณัฐสุดา  คงเพชร

1720 นารีรัตน  อินทรอักษร

1721 นุรไอนีย  มามะ

1722 พัชรา  ณ พัทลุง

1723 มะลิวัลย  นุนใหม

1724 สิริภัทร  เพชรแกว

1725 สิริยากร  บาหวั่น

1726 อัจฉราพร  เมืองพูล

1727 กฤษฎา  คงศรี

1728 ธนพัฒน  ยียมเจริญ

เคมีอุตสาหกรรมสาขาวิชา

1729 ชีวาพร  พงศพยัพ

1730 ธิดารัตน  วิชัยดิษฐ

1731 ภัทธีรา  มีสุข

1732 มณฑิตา  เต็มพรอม

1733 รามนารี  เตาไธสง

1734 สกุลธรัตน  องสารา

1735 สิตานันท  บุญยอด

1736 อับดุลเลาะห  สุหลง

จุลชีววิทยาสาขาวิชา

1737 เกตุวลี  พลาสิน

1738 จิราพร  จันทรผอง

1739 ชัญญา  นพสุวรรณ

1740 ซัลวา  สะอุ

1741 ปณิสรา  เกื้อบุญแกว

1742 ผริตา  ขวัญออน

1743 พัชรี  สิทธิมนต
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1744 พิมพกานต  สังขาว

1745 มณฑิตา  บัวกิ่ง

1746 สิลินทิพย  ขุนปริง

1747 อรอนงค  อินทอง

1748 อาภาพร  เหลาสิงห

1749 อาริสา  เพ็ชรรัตน

1750 อารีญา  เพ็ญสุข

1751 เจษฎา  ถวัลธรรม

ชีววิทยาสาขาวิชา

1752 กาวซาร  ปานาวา

1753 เกวลี  จันทรประอบ

1754 จันทนิภา  ทองเดช

1755 จิตรกัญญา  หวานขัน

1756 จุไรรัตน  พวงทรัพย

1757 เจนจิรา  ปยาตู

1758 ชไมพร  สวัสดิ์เกื้อ

1759 ชิษณุชา  นวลจันทร

1760 ซอบารียะห  เละโสะ

1761 ซูไรดา  มะมิง

1762 ญาณิศา  ขันทอง

1763 ดาวประกาย  กองกุล

1764 ธัญญลักษณ  รัตนวงศแข

1765 นภัสวรรณ  ชุมแกว

1766 นภัสสร  บุญมา

1767 นาวารี  ยามา

1768 นุสรา  ออยเปน

1769 บุญสิตา  ศรีสุขใส

1770 บุษยมาส  ทิพยรัตน

1771 เบญจวรรณ  ออนชวย
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1772 ปญญารัตน  ขุนรักษ

1773 พัชรินทร  สกุลจีน

1774 ฟารีดา  ฤทธิโต

1775 มินทรตรา  แกวเกิด

1776 เมธาวี  กุลชรินทร

1777 วรางคณา  ภานะสิทธิ์

1778 วิยะดา  ยิ้วแตรน

1779 ศลิษา  พรหมเจริญ

1780 ศิรดา  นวลนุน

1781 ศิวาพร  สงฆจิน

1782 สุดารัตน  เกษตรกาลาม

1783 สุภาวดี  บัวจันทร

1784 สุริษา  คงชู

1785 สุฮัยรีน  สะแปอิง

1786 เสาวลักษณ  จรูญรักษ

1787 อรอนงค  อภัยพงษ

1788 อาซามี  ตีเตะ

1789 อาริฟนี  อาแซดอยิ

1790 อารีนา  กรูตามา

1791 มูฮัยมีน  บืองาฉา

เทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชา

1792 กิตติรัชย  สุวรรณกมลาศ

1793 ชลิตา  เรืองชวย

1794 ชาริณี  แกวไข

1795 ณัชชา  ขันทอง

1796 วชิราภรณ  เกิดกุล

1797 สุภาวดี  ชูยัง

1798 หทัยรัตน  ชุมบุตร

1799 ธราเทพ  โสมวิภาต

CER9025 หนา 67 จาก109



1800 ลุกมัน  มูซอดี

ฟสิกสสาขาวิชา

1801 เกตุสุดา  แจงชู

1802 จรัสศรี  จวงไธสง

1803 ชนัญชิดา  อินทรแกว

1804 พิมผกา  ผอมทอง

1805 มณีนุช  รุงเรือง

1806 ลีลาวัณน  ดวงพูล

1807 ศดานันท  แกวผสม

1808 สกุณา  สิทธิโยธี

1809 สุไฮบะห  มามะ

1810 อภิชญา  แนะแกว

1811 อาอีเสาะ  ดาโอะมุสอ

วิทยาการคอมพิวเตอรสาขาวิชา

1812 จิราภรณ  กลอมพงษ

1813 นฤมล  ไชยเสน

1814 นูรีดา  บาหะมะ

1815 พิไลรัตน  มีจิตร

1816 ฟาตีหะ  มะมิงซี

1817 ฟรดาวส  เงาะ

1818 ภัทราวดี  ชลสาคร

1819 มัสรา  เลาะแม

1820 สายสุนี  ศรีสุข

1821 หนึ่งฤทัย  คงการ

1822 ฮัยซูม  ปาลาเร

1823 กอบชัย  บุญทอง

1824 กันตธร  ชูเกตุ

1825 จิรวิทย  รัตนวรพล

1826 ชลวัฒน  แซเฮง

1827 นันทพงศ  เจริญคง
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1828 ปฐวี  ผลผดุง

1829 ปยวัฒน  มาบุรี

1830 ศิริรักษ  โสภาการ

1831 อภิสิทธิ์  วัฒนะ

1832 อัษฎาวุธ  พลนุย

วิทยาศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าสาขาวิชา

1833 อัญมณี  ชัยศรี

วิทยาศาสตรการประมงและทรัพยากรทางนํ้าสาขาวิชา

1834 กรรณิกา  นรากุลมงคล

1835 ทรงพร  คงประโชติ

1836 ธัญวรัตม  หนูขาว

1837 พนิดา  แซโงว

1838 สุภาพร  สังขานุวัต

1839 ฆนะการ  สัมฤทธิ์

1840 นฤเบศ  ยศกิจ

1841 พยุงศักดิ์  ยังชวย

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสาขาวิชา

1842 กรกมล  รัตนพล

1843 กานตสินี  แลดูขํา

1844 เกศราภรณ  เพชรทอง

1845 ฏอฮีเราะ  ระหมันยะ

1846 ณัฐกานต  หมื่นเพชร

1847 ณัฐมล  กฐินหอม

1848 ดารารัตน  ยีหมาด

1849 บัณฑิตา  ลวนมณี

1850 เบียรทิพย  คําดี

1851 ปยนันท  ทองคําชุม

1852 พลอยไพลิน  นวลแกว

1853 รุงฤดี  ทองรักษ

1854 โรสดีนนาห  นวลนอย
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1855 วรรณนิษา  จันทรเศษ

1856 สุดารัตน  เดชเชียร

1857 สุนิสา  ริยาพันธ

1858 สุวรรณา  โกษัยกานนท

1859 แสงมณี  หวานเสนาะ

1860 อธิรญาณ  สุขทองแท

1861 อักษรสวรรค  จันทรดํา

1862 ฐิติศักดิ์  คงแกว

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

เกษตรศาสตรสาขาวิชา

1863 ศิริวรรณ  บรรจงศิริ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตรสาขาวิชา

1864 ขนิษฐา  ศรีสุข

1865 โชติญา  นาคพังกาญจน

1866 ธัญสิริ  มากผล

1867 ปนัดดา  ตินนุกิจ

1868 ปยะมาศ  พันประสงค

1869 พิมพจารีย  สอสืบ

1870 ภาพิณี  คงพรม

1871 ยุวิสา  ศรีแกวคง

1872 รักษณาลี  พรหมจันทร

1873 รัตนาวลี  จันศรีแกว

1874 เรวดี  ณ พัทลุง

1875 ละอองทิพย  สิทธิ์มาก

1876 วิชิดา  รูรอบ

1877 ศิรภัสสร  สีดํา

1878 สิริปรียา  ศรีอุน
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1879 สุธิดาวดี  นวนตุด

1880 อภิชญา  แซเฮง

1881 อวัสดา  เฉลิม

1882 ชินวัตร  ศรีอินทร

1883 ทัตพงศ  จิตสาระอาภรณ

เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชนสาขาวิชา

1884 กนกวรรณ  ขุนฤทธิ์

1885 จันทรกานต  ทองคํา

1886 จิตติมา  นิลทะรัตน

1887 จีรนันท  ยังพัฒน

1888 ธันยพร  จันทรภักดี

1889 นลินทิพย  พูลนวล

1890 ภัทรวดี  สงรอด

1891 รจดาพร  ทิพยสุวรรณ

1892 วรรณฤดี  ไชยสุวรรณ

1893 วาสนา  เยาวดวง

1894 ศิริวิมล  เพชรแกว

1895 สายานี  ซาแม

1896 เสาวลักษณ  ศรีปลอด

1897 ใหมภิรมย  ภูมินา

1898 จักรพงศ  คมสัน

1899 วัชรินทร  ยอดประเสริฐ

1900 สรวิศ  ประพันธวงศ

1901 สหรัฐ  คลายประสิทธิ์

1902 อนุศิษฏ  จิตรอักษร

1903 อรุณ  แกวมณี

1904 อัศนี  ชอบหวาน

สัตวศาสตรสาขาวิชา

1905 กมลวัลย  สังขสุวรรณ

1906 กัญญพัชร  ทองจินดา
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1907 จิตรลดา  ไกรวัลย

1908 จุฑาภรณ  จันทรทอง

1909 จุฑามาศ  จบสองชั้น

1910 ณัฏฐกฤตา  บุญมาศ

1911 ตมนา  สังขมาก

1912 ธัญวรัตน  ถาวรทอง

1913 นิรมล  ทองอุปการ

1914 พรรณกาญจน  ไกรเทพ

1915 พิชญาภา  สาระเจริญ

1916 เมทินี  ชูทอง

1917 รัตนาพร  หลีหวัง

1918 วิชุดา  ยีบิลัง

1919 วิภาวรรณ  รอดแกว

1920 วิลาวัณย  พรหมเจียม

1921 ศิริรัตน  สุวรรณมั่งมี

1922 สกาวใจ  รามอินทร

1923 สรัญญา  ทองมี

1924 สุขฤดี  เมฆสุวรรณ

1925 สุดารัตน  เจะเระ

1926 สุธาศินี  ทองพันธ

1927 สูรียานี  ดอเลาะ

1928 อภิษฎา  แสงสุริยา

1929 อังคณา  คงทอง

1930 อารยา  ปานคง

1931 อาริญา  ชัยสิทธิ์

1932 ฮาซนะห  บอเถาะ

1933 กฤติน  อนะสุวรรณ

1934 ณัฐพร  คงยัง

1935 ธนพงศ  นาคปลัด
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1936 ธีรทัศน  คงแกว

1937 นิรวุฒิ  เทพขวัญ

1938 พงศกร  ดําหนูอินทร

1939 พงศศิริ  เตละกุล

1940 พิสิษฐ  พิสุทธิพันธุ

1941 วุฒิชัย  ไชยสุวรรณ

1942 วุฒิชัย  ศรีชุม

1943 สิริศักดิ์  แดงเพ็ง

1944 สุทธิพจน  มรดก

1945 สุริยง  สังขแกว

1946 อัทศนุ  ธานีรัตน

การแพทยแผนไทยบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

การแพทยแผนไทยสาขาวิชา

1947 ชลาลัย  เตาวะโต

1948 ตัสนีม  จาเงาะ

1949 ธนัชชา  พูดเพราะ

1950 นุชนาฏ  พรหมเจือ

1951 เบญจวรรณ  อําพะมะ

1952 พิมพิมล  บัวสงค

1953 อรกัญญา  จันทรไชยแกว

1954 อารีฟ  อับดุลกะเดช

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

สาธารณสุขชุมชนสาขาวิชา

1955 ฝูศัยนี  หมัดอะดั้ม

1956 มาลีรัตน  เสารเพ็ชร

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาขาวิชา
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1957 กนกอร  หลงกลาง

การแพทยแผนไทยบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

การแพทยแผนไทยสาขาวิชา

1958 เขมิกา  ขุนเพ็ชร

1959 ธิดารัตน  หนูเนื้อ

1960 ผไทมาส  ชัยภักดี

1961 ฟารีสา  สะมะแอ

1962 ภาตีฮะห  มะอีแต

1963 วิลาวัณย  ขาวแกว

1964 สีตีฮาหวา  มันตุเตะ

1965 อัซมะ  ฮะเเวกะจิ

1966 อัมพกา  พรอมมูล

1967 ฮิลวานี  ตาปู

1968 มะฮาซัน  คอลอ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรการกีฬาสาขาวิชา

1969 นิดา  ผจญจิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

สาธารณสุขชุมชนสาขาวิชา

1970 คอรีเยาะ  เจะหลง

1971 นาดา  โตะหละหมาน

1972 นินาหเดีย  บินเจะบือราเฮง

1973 นีรนาท  รัตนแกว

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

สาธารณสุขศาสตรสาขาวิชา

1974 ปยะพร  เจะเส็น
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

สาธารณสุขชุมชนสาขาวิชา

1975 มัยซาตูอักมา  แม

1976 รัยฮาณ  เจะและ

1977 รุสณีย  สมาแอ

1978 วราภรณ  หวันมาแสะ

1979 ศรธนวรรณ  พิพัฒน

1980 ศศินา  สุวรรณบรรดิฐ

1981 วาที่รอยตรีหญิงอาทิตยาณ  จันทรออน

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาขาวิชา

1982 กนชวรรณ  แสงสม

1983 ธิดาลักษณ  คําขาว

1984 พักตรพิมล  ไขแสง

1985 สุนิตา  หมัดเด็น

การแพทยแผนไทยบัณฑิต

การแพทยแผนไทยสาขาวิชา

1986 กรรณิการ  หมาดโหยด

1987 กรวราพร  หอมละเอียด

1988 การอมะฮ  ดอปอ

1989 ชญาณิชย  ซังปาน

1990 ซูปยานี  เกษธิมา

1991 ณัฐวรา  บุญมัย

1992 ดาราพร  คงทอง

1993 ดารีซะห  กลูแป

1994 ตวนฟารีดา  ลอจิ

1995 ตัสนีม  โปะสุรี
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1996 นัจนันท  พรหมปลอด

1997 นุจรี  สุวาหลํา

1998 นุชนาฏ  หมาดงะ

1999 นูซีลา  บูละ

2000 นูรอาซียะห  ซามะ

2001 นูรัยนา  อิแอ

2002 นูรีซัน  หะยีมะมิง

2003 โนรมีซัน  อูมา

2004 โนรีซา  สะมะแอ

2005 พุทธรัตน  สังขานุวัต

2006 เมธาวี  จงไกรจักร

2007 ยาลีละห  สาแม

2008 รอซีดะห  ดาโอะ

2009 วรมน  แกวสังข

2010 วันลินนา  แสะเด็ง

2011 วาฟาอ  มะเกะ

2012 วาริสา  เส็นหมาน

2013 วิภาวี  ศิลปธนู

2014 ศรินยา  มณีโชติ

2015 สริดา  บุญจันทร

2016 สุนิตา  หมานระโตะ

2017 สุภาภรณ  สุพกิจ

2018 สุไวบะ  สะนิ

2019 อธิติยา  สุภาพ

2020 อรปรียา  แสงเดือน

2021 อัศณีย  นพรัตน

2022 อาซีฟา  หะยีเด็ง

2023 อาภัสรา  รุงโรจน

2024 ฮาตีกะห  มาแนง

CER9025 หนา 76 จาก109



2025 ฮานานี  ยาเล

2026 ฮานีซะห  สะนิ

2027 ฮุซนา  บือโต

2028 ฮุสนา  ตายาลา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการกีฬาสาขาวิชา

2029 กริษสรา  คงแกว

2030 นันทิชา  นิสัน

2031 นาราทิพย  ฤทธิเดช

2032 พัชราภรณ  นวลกุง

2033 พัชราภรณ  สุกใส

2034 สุธิพร  ทองเกิด

2035 อณิสตา  หมาดสะ

2036 ไอลดา  ปานโตะ

2037 ฮูมัยดา  สันหัส

2038 กิติกร  ยอดยา

2039 ฆอซาหลี  ปงหลีเส็น

2040 จาตุรนต  นิดคง

2041 จิรภัทร  จันทรแกว

2042 จิรเมธ  โตะขวัญแกว

2043 ชากีรีน  หลีเส็น

2044 ชาญณรงค  อินทะโร

2045 ซาบีน  มะมนัง

2046 ธนโชติ  แซโคว

2047 ปยวัฒน  ยี่สิ้น

2048 ปยะวัฒน  ถนอม

2049 ฝดดี้  หนินุย

2050 พงศอธิป  รัตนสังข

2051 พงษธร  พุทธกูล
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2052 ภควัติ  จันทรโชติ

2053 ภานุวัฒน  เยาตัก

2054 รอมฎี  ดอเส็น

2055 สรวิชญ  วรรณวิจิตร

2056 สราวุฒิ  รัญเพ็ชร

2057 อติวิชญ  เพ็ชรวงศ

2058 ฮายาดีย  ตาเยะ

สาธารณสุขศาสตรสาขาวิชา

2059 ศิลาภรณ  วุฒิวงศ

สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัยสาขาวิชา

2060 ซารีฟะ  บือแน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาขาวิชา

2061 จุฑารัตน  ชัยพัฒน

2062 ชญานันท  จําเริญ

2063 ชมภูนุช  ดวงฉีด

2064 ชุติมดี  อําไพฤทธิ์

2065 ซารีฮะ  หะยีหะซา

2066 ธนัชพร  เพ็ชรบูรณ

2067 นาฎนที  จุเสง

2068 นูรายนา  มะสารี

2069 นูรีฮัน  บาเหม

2070 ปภาวรินท  ปริยะ

2071 ปาณิสรา  โชติกุลานนท

2072 ปยพร  ขุนไพชิต

2073 พรภัสสร  นิภานันท

2074 แพรววดี  มหาสวัสดิ์

2075 ฟาใส  แอบมณี

2076 มารียะฮ  ลาไหน

2077 รัชฎาภรณ  มุสิกะพันธ

2078 รางคคณา  อีแต
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2079 รุงอรุณ  มาเอียด

2080 โรสยา  หวงทรัพย

2081 วราภรณ  มณีทอง

2082 วิลาวัณย  แกวสุวรรณ

2083 ศรินยา  สูบเด็น

2084 สอฝหยะ  ชางเขียน

2085 สาธนี  ชูศรีหรัญ

2086 สุดารัตน  ปนแกว

2087 สุดาวรรณ  มีศรี

2088 สุพัตรา  ผองสุวรรณ

2089 อาดีละห  กานา

2090 อาริษา  บุญชู

2091 ชลธี  วิเชียร

2092 ซอฟฟวดีน  สะมะลี

2093 ธนกฤต  ชุมบุญรักษ

2094 นัซฟู  พะยุซี

2095 นัสรุดดีน  สะแลแม

2096 ฤทธิเดช  เรืองแกว

2097 อารีย  แหละอี

2098 ฮาริซ  หมัดหมัน

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชนสาขาวิชา

2099 กวินนา  ออนรักษ

2100 กัญญาณัฐ  สุวรรณ

2101 กัญญารัตน  ไขแกว

2102 กัลยากร  สามารถ

2103 จันทรจิรา  กัณหวงศ

2104 จุฬาศิกาญจน  ใหมแยม

2105 เจนจิรา  ศิริคํา
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2106 ชญานิษฐ  บุญรัตน

2107 ชลาศัย  หลงเก็ม

2108 ซอฟาวาตี  วาโยะ

2109 ซาฟนะ  คงสา

2110 ซูไรลา  แปเหาะอิเล

2111 ตอฮีเราะฮ  ลางะ

2112 เตซินท  คลิ้งไชย

2113 ทิพานันท  วีระไชยสิงห

2114 ธนิดา  กลอมเกลี้ยง

2115 ธวัลรัตน  ศิริธรรม

2116 ธิดารัตน  เอียงเอื้อ

2117 นริศรา  คงเเกว

2118 นัตติกาญน  แกวดวง

2119 นูรฮูดา  มะดีเยาะ

2120 นูรีมาน  มะสาและ

2121 โนรีซัน  ลีเฮ็ง

2122 ปยธิดา  บัวแกว

2123 พรวลัย  หวานแกว

2124 พัชรมัย  มีพร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรสาขาวิชา

2125 พัชรา  แกวปนทอง

2126 พาตีเมาะ  สะมะ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชนสาขาวิชา

2127 พิมพพิมล  สุขใหญ

2128 ฟรดาวน  แซเมาะ

2129 ภัทศินันท  จันทรศิริ
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2130 มัสรา  เจะเด็ง

2131 มุสลีมะห  กือจิ

2132 ยัสมานี  สะมะแอ

2133 ยานิดา  ไมมะหาด

2134 ยุพารัตน  ผองฉวี

2135 ยูไรดา  บุตตะ

2136 รอกีเยาะ  มะดาโอะ

2137 รูสมี  มะลี

2138 วรรณา  พรหมสุวรรณ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรสาขาวิชา

2139 วาสนา  ทวีวงษ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชนสาขาวิชา

2140 วิภาวรรณ  ดวงจันทร

2141 สายเพชร  ณ พัทลุง

2142 สุธาวัลย  เศษคง

2143 สุภาวดี  แกวจันทร

2144 สุภิญญา  นวมขํา

2145 สุรัยดา  หีมอะดํ้า

2146 อนุธิดา  ชัยขันธ

2147 อรณิชา  สอนรัตน

2148 ฮัสมาณี  สามูนิง

2149 ฮามีดะ  โตะหมีน

2150 นพรัตน  โพธิ์ดก

2151 ไพศอล  แวมามะ

2152 อับดุลฮากีม  ดือเระ

2153 อาซีซีร  คามิ๊
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2154 อาหลี  เจะเอ็ม

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารสาขาวิชา

2155 กุลณัฐ  แกววงศ

2156 เก็จมณี  สรรเพ็ชร

2157 เกศรินร  ศุกรเพ็ง

2158 จุฬาลักษณ  เขียวภักดี

2159 ฉารีนา  สําหนาว

2160 ฐิรชา  ชูสิทธิชัย

2161 ณัฐกานต  พรหมจันทร

2162 ทิพยสุดา  คงทองคํา

2163 ธิดารัตน  เสาวภักดิ์

2164 ธิติยาพร  มณีโชคชัย

2165 นัสรียะฮ  แดงหลัง

2166 เปรมกมล  ขนานใต

2167 พิชามญชุ  สงนาวา

2168 ฟรดาวซ  สะนี

2169 ภัทรสุดา  สินุธก

2170 มาริสา  สามะ

2171 มาวารี  แวหามะ

2172 มิ่งขวัญ  คําแปน

2173 ลลิตา  หวังจิตร

2174 วรรณา  ทองเรือง

2175 สรีดา  สาระยา

2176 สิรินทรา  ละออแท

2177 สุกัญญา  นุราช

2178 สุชานันท  โภชสาลี

2179 สุณิตา  ทองเสง

2180 สุมิตรา  สาลีหวัง
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2181 อัซวานี  นิยมเดชา

2182 ฮูสนียะห  โตะอุง

2183 ณัฐพนธ  ยางแกว

2184 ณัฐพล  เจะสา

2185 มูอัมหมัดเคโรอัสมัน  สะมาแอ

2186 วุฒิชัย  ดวงแกว

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ดุริยางคศาสตรสากลสาขาวิชา

2187 ศรัณยรัชณ  รัตนมนตรี

2188 ธนพล  ชูแกว

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ศิลปะการแสดงสาขาวิชา

2189 บุษกร  มุสิกโก

2190 ปติญญา  เทพโซะ

ศิลปะการออกแบบสาขาวิชา

2191 คันธมาศ  เถาถวิล

2192 อรรถชัย  ศรีสุวรรณ

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศาสตรไทยสาขาวิชา

2193 กนกพร  เกลี้ยงนิล

2194 อนันดา  อภิมุขมงคล

2195 ณัฐพนธ  จําเริญนุสิต

2196 วงศธร  บุตรอําไพ

2197 อนนท  ปาลสี

ดุริยางคศาสตรสากลสาขาวิชา

2198 เบญจลักษณ  ปุริมา

2199 รัชตพร  ขันตยานุวงศ
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2200 อมุสา  สิทธิรัตน

2201 อรอนงค  แตเตี้ย

2202 อัญณิการ  จันทรเทพ

2203 กันตกวี  ทุยอน

2204 กิตติวิทย  จันทรเขียว

2205 เกรียงไกร  สิริภูวดล

2206 จักรพรรดิ  เสนะพันธุ

2207 เจตนิพัทธ  ศรีรุจี

2208 ชัชชัย  กังแฮ

2209 ณัฐกิตติ์  เหตุทอง

2210 ณัฐวุฒิ  ภักดีสุวรรณ

2211 ธุรานนท  ยังสังข

2212 นพดล  เกตุแกว

2213 นราวิชญ  หลีสู

2214 พงศกร  ลิ้มสกุล

2215 พัทธนันท  พลการ

2216 เมธา  มงคลรัตน

2217 วราเทพ  ลวนเสง

2218 วรายุทธ  มาคํา

2219 เวทิศ  ซุมซิ่ม

2220 ศราวุธ  จันทรสวาง

2221 ศราวุธ  อินเรือง

2222 ศิลา  ชูกวิโรจน

2223 ศุภชัย  คงทอง

2224 ศุภทิน  อรรถชัยยะ

2225 สรวิชญ  ดวงแกว

2226 สิริชัย  พันบัว

2227 อรรถพล  นาชุมเห็ด

2228 อรุษ  ลิลาพันธิสิทธิ
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2229 อัษฎาวุธ  ออนทอง

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลปสาขาวิชา

2230 จาฏพัจน  ปุยเจริญ

2231 จิตโสภิณ  แกวบํารุง

2232 ณิชชาอร  เลงวงศ

2233 วาที่รอยตรีหญิงศิริเรือน  เต็มรัตน

2234 สุพัตรา  หนูดวง

2235 ชัยยันต  สังขสินเลิศ

2236 ชิตชวี  ศรีประสม

2237 ณัฐวุฒิ  บัวคง

2238 ธนากร  บุญรินทร

2239 ธีรภัทร  คงสุทธิ์

2240 นนทวัฒน  ชูทัพ

2241 สิบเอกพลศรุต  ดําศรี

2242 ภูรีรัฐ  ขุนดํา

2243 รุสดีย  กาเหย็ม

2244 อนุพงษ  เทพสุวรรณ

2245 อับดุลเลาะ  กาหมะ

ศิลปะการแสดงสาขาวิชา

2246 ลักขณาวรรณ  คชรัตน

2247 กันยาวีร  ดวงนุย

2248 กุลสตรี  ศรีแดง

2249 จิราพร  ทัพสงฆ

2250 จุฑามณี  พุทธรักษ

2251 จุฑามาศ  มากชูชิต

2252 ชัชฎาภรณ  ชูดํา

2253 ณัฐกุล  สมกาย

2254 ณัฐธิญา  หนูแกว
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2255 นิภาพรรณ  เพชรเพ็ง

2256 ปยะนุช  ชูไทย

2257 เปมิกา  เหมือนกลับ

2258 พักตรวราง  จริงจิตร

2259 ภิวมาศ  อุสตัส

2260 วริษา  กสิวงค

2261 ศุภรัตน  รุงเรือง

2262 โศจิรัตน  สุวรรณเพชร

2263 สริญกานตกมล  พรหมพฤกษ

2264 สิริญาดา  สองภักดี

2265 อรณัฐ  อินราช

2266 อรอนงค  จิตพิทักษ

2267 กิตติธัช  สิทธิสถิตย

2268 จตุพล  บุนนาค

2269 จิรวัฒน  ใหญวงศ

2270 ณัฐพล  พลอยสมบุญ

2271 ธนพนธ  รัตนะ

2272 ฤชากร  รามณี

2273 อนพัทย  กําเนิดไทย

2274 เอกณรงค  คงเอียด

ศิลปะการออกแบบสาขาวิชา

2275 จามจุรี  สังขทอง

2276 ชญานิศ  เอี่ยมเจริญวุฒิ

2277 ณัฐธยาน  ทรัพยบัว

2278 ธัญชนก  ศรีพรหมกร

2279 นูรไรฮัน  มะมิง

2280 พรนัชชา  หอมหวล

2281 พรรวินท  เกษรา

2282 เพ็ญพิชชา  งามศรีผองใส
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2283 ยัสมีน  สลาหลง

2284 สิรินญา  นางหลาด

2285 สุพัตรา  ยานารมย

2286 อภิสรา  บรรจง

2287 อมรรัตน  ผอนดี

2288 อาจารี  ออนศรีแกว

2289 กฤติเดช  วิไลรัตน

2290 กิตติเทพ  เกียรติวงศ

2291 จักรกฤษณ  บางเสน

2292 เชาววัฒน  ถาวรเศษ

2293 นฤเบศน  หนูพันธ

2294 ปณิธิ  เเกวกากรณ

2295 ปยะ  มุณีฉิม

2296 พันธกานต  สุวรรณโณ

2297 พีรณัฐ  ปนสุวรรณ

2298 ภัทรพงษ  มุสิกะพันธ

2299 วรนิตร  นิลบวร

2300 วีรวงค  เฉลิมวงค

2301 อภิสร  วัชรสมพร

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

การบัญชีสาขาวิชา

2302 กนกพิชญ  มณีรักษ

2303 กรัณฑรัตน  ชมเชย

2304 ธนัชชา  พรหมดวง

2305 ธันยชนก  ปานชู

2306 นันทวรรณ  กฤษเนตร

2307 นิชาภา  นิลทะรัตน

2308 ผกามาศ  อัตบุตร

2309 อมนียะห  ยูโซะ
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2310 อานีซะห  สุหลง

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

เศรษฐศาสตรสาขาวิชา

2311 เอสรา  แดงขํา

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหมสาขาวิชา

2312 เนอมายด  แซหลี

การประกอบการและการจัดการสาขาวิชา

2313 ดาราพร  ชูสัง

2314 วิภาวี  ศรีแพงมล

2315 ธนพล  เพชรกาศ

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

การบัญชีสาขาวิชา

2316 เกศรา  ทําสวน

2317 จุฑามาศ  เกลี้ยงทอง

2318 จุวัยนีย  สันหลี

2319 ดารียะห  ยูโซะยูดะ

2320 เบญจมินทร  คชสวัสดิ์

2321 ปาริฉัตต  วิเชียรรักษ

2322 ปยะธิดา  แวสามะ

2323 พีรยา  ศรีประเสริฐ

2324 ภารวี  ศุภศรี

2325 รชนีกร  ดํานุน

2326 รัชนก  แยนา

2327 รัญชนา  อนันต

2328 รัญชิดา  จิตรขวัญ

2329 สกุลรัตน  ศรีใส
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2330 สุกานดา  เพอสะและ

2331 ศราวุฒิ  ไชยจันทร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการคาปลีกสาขาวิชา

2332 กาญจนา  อนุยะโต

การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหมสาขาวิชา

2333 กนกภรณ  สักรัตน

2334 กนกวรรณ  สัมฤทธิ์ผล

2335 กฤตยาณี  ศรีษะสมุทร

2336 กาญจนา  ทวนดํา

2337 กานตชนก  ไทยนุกูล

2338 กานตมณี  ขุนสังข

2339 กานตรวี  คงสุข

2340 จิตตมาส  แซจู

2341 จิตตรา  พรมสุวรรณ

2342 จินดานะห  ดิ้นพนม

2343 จิราพร  ชุมภูนุช

2344 จิราพร  พรมสุวรรณ

2345 จุฑาลักษณ  บุญเรือง

2346 เจนจิรา  คูหามุข

2347 เจนจิรา  จันทุง

2348 ชลิดา  เนสะแหละ

2349 ชีรีน  เจะอาแว

2350 ชุติกาญจน  คณานุโกศล

2351 ซอนยา  หวังโสะ

2352 ญาณิศา  รุจิระศิริกุล

2353 ณัฏฐวดี  ลี้ธนพาณิชย

2354 ณัฐกานต  กลิ่นพิทักษ

2355 ณัฐธิดา  รักกลิ่น
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2356 ณัฐมน  คงมัยลิก

2357 ดารารัตน  ผองสุวรรณ

2358 ตรีสุคนธ  วงคสุวรรณ

2359 ทัศทรง  บุญอินโท

2360 ทิพวรรณ  สันทวีป

2361 ธัญชนก  ราชแกว

2362 ธัญญราพร  บิลกีส

2363 วาที่รอยตรีหญิงนฤมล  ปาระณะ

2364 นาดียา  บินอาสัน

2365 นิภาพร  สีระสังวร

2366 นีซะห  กาเซ็ง

2367 นุชนาถ  สองรส

2368 นุชรี  ปานปอง

2369 นุสรา  ขาวนอย

2370 ประกายวรรณ  ขุนทอง

2371 ปุณิกา  แกวนวลจริง

2372 พรพิมล  เพชรชี

2373 พรสิริ  พูลแผว

2374 วาที่รอยตรีหญิงพัชรินทร  เพ็งแกว

2375 พิลาสลักษณ  หนูชวย

2376 แพรววนิต  แกวเมือง

2377 ภัสภาดา  ทองนาคพันธ

2378 เมลิน  ไฝสังข

2379 เรวดี  หนูประพันธ

2380 วชิราพร  ลาวัลแกว

2381 วาสนา  ปลอดเถาว

2382 วิชชุตา  ทองเนตร

2383 วิลันดา  ทรัพยประเสริฐ

2384 วิไลวรรณ  วรรณรักษ
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2385 ศตพร  เขมวงค

2386 ศยามล  สุขใส

2387 ศศิธร  ไหมแกว

2388 ศันสนีย  ทองเพงพิศ

2389 ศิริญญา  ชวยบุญชู

2390 ศิริยาภา  เอียดนุช

2391 ศิวาภรณ  แพงมี

2392 ศุภอักษร  เชื้อหงษ

2393 สกาวรัตน  เหลี่ยมแฉง

2394 สขิลา  จิตชาญวิชัย

2395 สานิยา  เกตุแกวมรกต

2396 สาลินี  เนื้อออน

2397 สุชัญญา  สุขหอม

2398 สุดาพร  กินยืน

2399 สุดารัตน  แสงมณี

2400 สุทธิดา  เส็นหมาน

2401 สุธางศุรัตน  แซโอว

2402 สุพิชฌาย  ไขเสง

2403 สุพิชญา  หนูยี่

2404 วาที่รอยตรีหญิงสุภัสสรา  ยะมาเจริญ

2405 สุภาวดี  ขวัญสุด

2406 สุไรดา  หีมมะหมัด

2407 เสาวนีย  อินศรีทอง

2408 เสาวลักษณ  ไชยถาวร

2409 อรวรรณ  คงไชย

2410 อังสกา  มานะสุวรรณ

2411 อัญชนา  คงเกื้อ

2412 อัญชนา  เด็นหลี

2413 อัญชิสา  พันธอมร
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2414 อัสรีนา  อิสสภาพ

2415 อารตี  วงศชลศรี

2416 อารยา  ยกฤทธิ์

2417 อาอีชะห  เรืองชวย

2418 อินทิรา  สาและ

2419 เอมอร  ศัลศาลา

2420 ขวัญชัย  แซจึ่ง

2421 สิบเอกคมกริบ  ชั้นลิ้ม

2422 จิตรภานุ  แกวอรุณ

2423 จีระศักดิ์  เพ็งศุข

2424 เจษฎา  จันทะศร

2425 ชาญชัย  ทวีกิติกุล

2426 ณัฐชัย  ราชประดิษฐ

2427 ณัฐพงค  ทิพยรองพล

2428 ทัศนพล  นพสุวรรณ

2429 ธณิญวิชย  วังคะฮาต

2430 ธนกฤต  คงแกว

2431 ธนวินท  จางสุพรรณบัฎ

2432 ธัญวัฒน  ไชยศรี

2433 นรเศรษฐ  ศรีมณี

2434 นันทชัย  พรหมดวง

2435 ปลาบปลื้ม  พูลสวัสดิ์

2436 พิชัย  ไกรวัล

2437 ภาณุพัฒน  รัตนะ

2438 ยงยุทธ  มูสิกสังข

2439 ยูแนตร  ซัตตาร

2440 วชิร  ทิพยโยธา

2441 วรินทร  แกวสนั่น

2442 วัชรพงศ  สมจิตร
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2443 ศรายุธ  สุวรรณวร

2444 ศิวกร  รุงสุข

2445 สดายุ  สุวรรณรักษา

2446 สรัล  นวลจันทร

2447 อานัส  ดอละ

2448 เอกสยาม  นวลวิลัย

การตลาดสาขาวิชา

2449 กชวรรณ  พรหมชัย

2450 กมลวรรณ  สุวรรณมณี

2451 กัลยรัตน  ฉัตรรวีวงศ

2452 ขนิษฐา  ยิ่งขํา

2453 จันทณี  แซเอี้ยว

2454 จิราภา  บุริค

2455 จุฑารัตน  จันนุรัตน

2456 เจนจิรา  นิยมเดชา

2457 ณัฏฐนรี  บุญยะรัตน

2458 ทรงพร  คําศรี

2459 ทิฆัมพร  กั้วพานิช

2460 ธนพร  สุขสมนึก

2461 ธัญชนก  ทองโอ

2462 ธัญสิริ  จิตรานนท

2463 นภัสวรรณ  เส็มสา

2464 นุสรอฮ  เจะเด็ง

2465 พัชรีย  ทองเพิ่ม

2466 เพ็ญพิชชา  ปานศรี

2467 ฟาฎีนะฮ  หมินสุข

2468 มนชนก  เซงเอียง

2469 มัสนะห  อับดุลฮานุง

2470 มาติกา  ทุนทอง
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2471 มูนีเราะห  ดือราซอ

2472 รัตนวลี  ซาสังข

2473 รินดา  บินลาเตะ

2474 ลันธิญา  เปาะอาเดะ

2475 วรัญญา  แสงจันทร

2476 วริสรา  บุญจันทร

2477 แวนูรรอยฮาน  มูนะ

2478 ศิริลักษณ  เส็นสาหลี

2479 สมิตา  เสนาทิพย

2480 สริตา  คงพรหม

2481 สุดารัตน  สาเละ

2482 สุวิธิดา  ฟองโหย

2483 อภิสรา  บัวคีรี

2484 อรยา  มหันตมรรค

2485 อังคณา  ชนะเมือง

2486 อาวาตีฟ  สาเมาะ

2487 อาอีเสาะ  เจะเตะ

2488 กฤษฎา  ไวยรัตน

2489 กฤษณะ  ปานนิล

2490 กอฟฟารี่  ยุโสป

2491 ณัฐกานต  แซวอง

2492 ดาวุด  ดินอะ

2493 ติณณภพ  ไชยวรณ

2494 ธนวัฒน  จันทรหลี

2495 บิลลาเด็น  แขกพงค

2496 ภานุวัฒน  ลัทธิธรรม

2497 ยศกร  สะแหละ

2498 ศุภวิชญ  สุวรรณธนะ

การประกอบการและการจัดการสาขาวิชา
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2499 กนกพร  บุญยาสิทธ

2500 กัณฐิกา  เดชดํานิล

2501 กัลยรัตน  นึกหมาย

2502 กุลทรัพย  แดงดิษฐเครี

2503 จารุวรรณ  บัวเกิด

2504 จุฑิษา  โสภารัตน

2505 ชลธิชา  แกวศรีรักษ

2506 ชลิลตา  จินดาวัฒน

2507 ณัฐกานต  เหลาแตว

2508 ณีรนุช  ลิวัญ

2509 โณรี  หวานชื่น

2510 ดรุณี  เปาะจิ

2511 นฤภรณ  ทับทอง

2512 นิภารัตน  ชูบัณฑิตย

2513 นิรชา  เบ็ญหาวัน

2514 นิลาวัลย  ทองสุวรรณ

2515 นิศารัตน  กอเดร

2516 นูรีฮัน  ซือแม

2517 ปทิตตา  สมบูรณมี

2518 ปภาวดี  ยิ้มสง

2519 พรชนก  ปนสุวรรณ

2520 พรทิพย  อินทบวร

2521 พิชญา  ทองอุไร

2522 ฟานีดา  ดีแม

2523 ภควรรณ  จันทรัตน

2524 ภัทรชกมล  จิรานุกรม

2525 ภัทรวดี  โพชนุกูล

2526 มาดีหะ  ขมิรักษา

2527 รจนา  บุญแกวคง
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2528 รัตนา  หิดาวรรณ

2529 วชิราภรณ  ขาวสุด

2530 วันนูรียะห  เจะอุเซ็ง

2531 ศศิวิมล  รชตเตชกุล

2532 ศิริวรรณ  หมื่นแกว

2533 สกุลณัฐ  แผนนภากนก

2534 สาธิตา  รักษา

2535 สิริภรณี  รัตนมาลา

2536 สุดธาณีย  มณีเติม

2537 สุนิศา  พูลสวน

2538 สุลิตา  คามวารี

2539 หทัยภัทร  กัญจนชุมาบุรพ

2540 อนงคประภา  มุสิด

2541 อนุธิดา  ทองบุญรอด

2542 อรดา  อับดุลหลา

2543 อรยา  ดวงดล

2544 อวิชฎา  กุกุรัตน

2545 อาทิตยา  อินทรักษ

2546 อาภัสรา  ชูจิต

2547 อารียา  บูละ

2548 กรวิชญ  กาละ

2549 คณาธิป  สุริยะโชติ

2550 จิรวัฒน  ชูเพ็ง

2551 ณัฏฐภัค  เจริญยิ่ง

2552 ณัฐพล  ไพยสิทธิ์

2553 นทีธร  คงแกว

2554 นพรุจ  รอดสุด

2555 วรทัศน  ไชยมิตร

2556 วัชรินทร  วรรณกูลโชติ
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2557 วิทวัส  ทองรักษา

2558 วุฒิภัทร  มะสมัน

2559 แวอัรมัน  แวมายิ

2560 สหราช  ราชนวม

2561 สัณหพิชญ  ทองธรรมชาติ

2562 สาฟูวัน  อาแว

2563 สุภกิณห  สุวรรณโณ

2564 เสฏฐวุฒิ  บุญวิสูตร

2565 อดุลย  สาและ

2566 อนุชา  มะสมัน

2567 อามีน  หะยีอูมา

2568 อุดมพร  หาญชนะ

2569 อุรคินทร  ทองใส

2570 เอกชน  ชูประสูติ

2571 เอกรัตน  แซฮง

บัญชีบัณฑิต

การบัญชีสาขาวิชา

2572 กนกวรรณ  ดิสระ

2573 กนกวรรณ  ธมราตรี

2574 กนกวรรณ  เลงสีสัน

2575 กมลรัตน  โกศัย

2576 กรรนิตา  จําปาเทศ

2577 กฤตพร  เพ็ชรสุด

2578 กัญญกมล  ภูธี

2579 กัญญวรา  เดชะ

2580 กัญญาพัชร  กันคลาย

2581 กัญญารัตน  บุญชวย

2582 กัญญาวี  ชูกลิ่น

2583 กัญนภา  นวลลอง
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2584 กัณฐมณี  แกวทอง

2585 กัสมาณี  ตาแรอะ

2586 กานดา  พรายบัว

2587 กานติมา  คงปลอง

2588 กิตติยา  เพ็ชรโชติ

2589 เกวลิน  บุญชูวงค

2590 เกศรินทร  เหมทานนท

2591 ขนิษฐา  แทนเกิด

2592 ขนิษฐา  โรจนโพธิ์

2593 จรรยา   สุขมี

2594 จริญญา  ตุลยนิษก

2595 จันทณีย  แกวขาว

2596 จิดาภา  ศรีสมัย

2597 จิตติมา  รอดภัย

2598 จิตรกัญญา  ลาโหยด

2599 จินดาวรรณ  เมืองสุวรรณ

2600 จิรมาศ  นวลจริง

2601 จุฑามาศ  กาฬจันโท

2602 จุฑารัตน  เกศมงคล

2603 เจนจิรา  บุญนะ

2604 เจนจิรา  ยกรัตน

2605 เจนจิรา  ศรีพลับ

2606 ชนัญญา  แสงพันธ

2607 ชนากานต  เทพทอง

2608 ชนิกานต  สินธุออน

2609 ชนิดา  ยุติธรรมนนท

2610 ชลิตา  พิชญานนท

2611 ชลิตา   ฉีดอิ่ม

2612 ชิดชนก  สนสมบัติ
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2613 ชุติมณฑน  อักษรศรี

2614 ชุติมล  วิชิตวาที

2615 ซอฝนะห  หมัดจะกิจ

2616 ซากีนะ  หลับดวง

2617 ญาณิศา  ภูกิ่งเงิน

2618 ญาณิศา  อารีสุข

2619 ฐิติพร  ศรีชู

2620 ณัชชนม  แกวประกอบ

2621 ณัฏฐากร  อินอําไพ

2622 ณัฐชยา   โชติมูล

2623 ณัฐฐาพร  รักเงิน

2624 ณัฐธิดา  จินดานิมิตร

2625 ณัฐริกา  ถวายเทียน

2626 ณิชกานต  อธิวัฒนชัย

2627 ณูรีดา  มะดาโอะ

2628 ดวงหทัย  สุวรรณแกว

2629 ตวิษา  ชัยสวัสดิ์

2630 ตัสนีม  เจะ

2631 ไตรทิพย  อิสโร

2632 ทักษพร   ณรงคชัย

2633 ทัศนนันท  สิงหตระหงาน

2634 ทิพยเกษร  รังษี

2635 ทิพยภัทรา  รักแกว

2636 ทิวงกร  มณีขวัญ

2637 ธนพร  วิรัชตั้งสกุล

2638 ธนัชพร  กลับสง

2639 ธนาพร  ธรรมประไพ

2640 ธนิดา  พลายดวง

2641 ธัญพิมล  กาญจโนภาส
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2642 ธารารัตน  มณีรัตน

2643 ธารินี  ออนแกว

2644 ธิดาวดี  เองเถี้ยว

2645 ธิดาวรรณ  คําหลวงแวน

2646 นพมาศ  ระวังภัย

2647 นรีรัตน  หมัดหลี

2648 นวรัตน  พุธสุขขี

2649 นวิยา  ยวงใย

2650 นัฎฐวดี  รอดทุกข

2651 นัฐธิดา  แกวเพชร

2652 นันทวดี  เทพชุม

2653 นันทิยา  อุยสวัสดิ์

2654 นัศเราะฮ  หะสาเมาะ

2655 นาซีรา  ซา

2656 นาอีมะฮ  บากา

2657 นํ้าฝน  หนอแกว

2658 นิภาภัทร  สุขอนันต

2659 นิศรารัตน  เปาะกา

2660 นิอาอีซะฮ  ซือแลแม

2661 นุสรา  ปูตะ

2662 นูรมา  มะแซ

2663 นูรอัมนีย  ดอเลาะเเล

2664 นูรไอนี  ซีเดะ

2665 นูรไอนี  มีศรี

2666 นูรีซัน  บาเน็ง

2667 นูรีฟาล  ชุมประมาณ

2668 นูรูอัมซา  ฮายีเจะอาแว

2669 โนรฮายาตี  ยูโซะ

2670 บุษกร  พงศนุรักษ
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2671 เบญจภา  สุขเอก

2672 ปณัฐดา  หนุนสง

2673 ปภานันท  อรัญดร

2674 ปภาวดี  คลายมณี

2675 ปราณี  วงศนอย

2676 ปรารถนา  ทรงชวง

2677 ปรีชญา  ฉินสุวรรณ

2678 ปาณิศา  โลวโสภณกุล

2679 ปาริฉัตร  เพ็ชรกาศ

2680 ปาอีซะห  เจะอามะ

2681 ปนปนัทธ  ชวยชม

2682 ปยนัฐ  เพ็ชรเพ็ง

2683 ปยรัตน  หนูเสน

2684 พนัดดา  แกวสัตยา

2685 พรพิมล  พรรณรัตน

2686 พรไพลิน  คาระวะ

2687 พรรษธร  บุญนะ

2688 พัทธนันท  ธรรมอักษร

2689 พิชชาพร  เพชรเสง

2690 พิชญวรีย  เมธีธรรมวัฒน

2691 พิมพนิภา  รัตนกาญจน

2692 พิมพิศา  หยดยอย

2693 พิมลณัฏฐ  อนทอง

2694 พุทธชาติ  เกลี้ยงอุบล

2695 ฟารตินา  สาราบรรณ

2696 ฟาริดา   หวาเอียด

2697 ภัสสร  ยิ้มเที่ยง

2698 ภารดี  พรหมจร

2699 มณิสรา  งามประดิษฐ
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2700 มารีนา  มามะ

2701 มินตรา  เอี่ยมสอาด

2702 มุขรินทร  ทองศรี

2703 มุฑิตา  ณ พัทลุง

2704 เมติการ  เส็นเจริญ

2705 เมทินี   สาตะภัณฑ

2706 เมธาวี  ออนอุน

2707 เมธิศา  ศรีมณียานนท

2708 เมลิสซอไซลา  ตะอะดํ้า

2709 รอฮยา  สกุลา

2710 รัชนิดา  พงษผึ้ง

2711 รัตติยากร  ยี่โส

2712 ลลิดา  ภมรทัต

2713 ลักขณา    เตโช

2714 ลัดดาวัลย  ชูอักษร

2715 ลัดดาวัลย  หนูแปนนอย

2716 วนิสรา  ไกรภูมิ

2717 วรดา  แวเปาะแฮ

2718 วรนุช  สุวรรณรัตน

2719 วรรณชนก  วรรณทอง

2720 วรรณวิศา  กลอมจิต

2721 วรรณิศา  สังขแกว

2722 วรัญญา  แสงสวาง

2723 วราภรณ  เสือแสง

2724 วราภรณ  อุปการัตน

2725 วสุธิดา  เทพสุริวงค

2726 วัชรวีร  ทองบุรี

2727 วันวิสาข  มากแกว

2728 วันวิสาข  สุขราช
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2729 วิชชุดา  สินโชโต

2730 วิชญาพร  นอยสมวงศ

2731 วิรวรรณ  สาธรี

2732 วิลาวรรณ  พุทธกูล

2733 วิลาสินี  ยกทอง

2734 วิลาสินี  สักแกว

2735 เวสิยา  พงศพันธ

2736 แวซัลมา  มุซายี

2737 ศวินณา  แกวจุลพันธ

2738 ศศิวิมล  วังทวีณรงค

2739 ศัตวารี  เทพเสนา

2740 ศิรภัสสร  บุญมาเกิด

2741 ศุพิรนันญ  กิตติเกียรติคุณ

2742 ศุภนุช  เต็มรัมย

2743 ศุภลักษณ  สําอางศรี

2744 ศุภาพิชญ  อธิโนปุญวัฒน

2745 โศรยา  กาซันการัดชอ

2746 สมฤทัย  แกวบุญลอม

2747 สวรรยา  สงรักษ

2748 สัณหสินี  จิระกุล

2749 สิริดา  สุทธิโพธิ์

2750 สิโรรัตน  เพชรศรี

2751 สุกัญญา  ยีหวัง

2752 สุชัญญา  แกวมั่ง

2753 สุชาดา  พรหมทอง

2754 สุณี  นวลนอย

2755 สุดารัตน  อักษรแสงแกว

2756 สุทธิดา  คงเกลี้ยง

2757 สุทธิดา  สุวรรณโรจน
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2758 สุธาทิพย  เกศรินทร

2759 สุธิตา  เบ็ญหลัง

2760 สุนันทา   สังศิริ

2761 สุนิษา  เกตุแกว

2762 สุนิสา  นนทสิทธิ์

2763 สุพัฒนี  มโนวงศสกุล

2764 สุพัตรา  สุหรี

2765 สุภาพร  วิลัยรัตน

2766 สุภารัตน   พรหมจรรย

2767 สุภาวดี  ศรียา

2768 สุไรดา  กาแบ

2769 สุไรยา  สะมะแอ

2770 สุวภัทร   จระกา

2771 สุวัยบะห  มะแลมะ

2772 สุวิมล  ยิ่งดํานุน

2773 สุวิมล  ราชฤทธิ์

2774 เสาวลักษณ  ศิริ

2775 วาที่รอยตรีหญิงอธิศรา  ขุนเจริญ

2776 อนุสรา  หนูริง

2777 อภิชญา  เลขะจิตร

2778 อมตรส  จันทรแดง

2779 อรยา  เพ็ชรถาวร

2780 อรรธิมา   มะบา

2781 อรฤทัย  ตะนอย

2782 อรวรรณ  หลับจันทร

2783 อรอุมา  เอียดหวัง

2784 อริษา  คหาปนะ

2785 อัจฉราภรณ  ราชแพทยาคม

2786 อัจฉราวรรณ  ไชยยาว
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2787 อัญชิษฐา  ทองตัน

2788 อัสนะห  สะ

2789 อาซียะ  มุนโย

2790 อาทิตยา  เพชรเรียง

2791 อาทิตยา  เวชสิทธิ์

2792 อามีนา  หัดหมัด

2793 อารยา  อินทรศักดิ์

2794 อาระยา  ศรีตัน

2795 อาริณี  สามะอาลี

2796 อาริสา  คงแกวเคลื่อน

2797 อารีนี  ยะละมะ

2798 อารียา  ทองเกต

2799 อารียา  ยามูยีมะ

2800 อารียา  ยีอาแว

2801 อาอีซะห  ปยา

2802 อิฟตีฮัน  แวสุหลง

2803 อีตีซัน  โตะและ

2804 อุมาภรณ  ไกรยรัตน

2805 เอเซีย  แดงเจริญ

2806 เอนีเซีย  นิปะสิกิ

2807 ฮายาตี  ตีเยาะ

2808 ฮายาตี  ยีและ

2809 ฮาสานะห  สมาแห

2810 กฤตพจน  ชูเผือก

2811 กฤษณพงศ   บุญทอง

2812 กิตตินันต  นาดี

2813 คมกริช  สะนิ

2814 ชญานนท  ธนูสังข

2815 ชัยสิทธิ์  อินทรสนิท
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2816 ชาติณรงค  ชูวิจิตร

2817 ณิชนันทน  กํารูป

2818 เดชดํารงค  นอยคําตัน

2819 ธนกฤต  เกลี้ยงแกว

2820 นัทธพงศ  ทามบุญฤทธิ์

2821 เนติพงษ  มณีวัง

2822 บาหากีม  ตอเฮ

2823 บูรฮานูดดีน  เจะมะ

2824 สิบเอกปฏิภาณ  ปูนิล

2825 พฤฒ  ไชยถาวร

2826 ภควัตชัย  สามบุญชื่น

2827 ฤทธิเดช  ศรีคะระมะทันโต

2828 วัชรพงศ  นิลโพธิ์

2829 วิชยุตม  นวลแกว

2830 สุทธิรัตน  เจียวกก

2831 สุรเชษฐ  คงทอง

2832 อัครเดช  ถนอมวงศ

2833 อันนัส  สารีมะเจะ

2834 อาดัม  เตะปูยู

2835 เอกรัตน  ศรีวิกะ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรสาขาวิชา

2836 กมลทิพย  คงศักดิ์

2837 คันธรส  จันทรแกว

2838 จันจิรา  หัสโร

2839 จิราพร  วุฒิพันธุ

2840 ชิรีน  สนธิวงค

2841 ซันวานี  บินหมาน

2842 ซารีนา  กาเหย็ม
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2843 ญาติกา  แซดาน

2844 ณัฐกาญณ  เลี่ยนศิริ

2845 ณัฐชา  สุวรรณปราการ

2846 ณัฐณิชา  จิตมานะ

2847 ณัฐภรณ  สมบูรณ

2848 ณิชกานต  ขุนอาวุธ

2849 ณิฐารัตน  ภูระหงษ

2850 ดวงกมล  ประเศรษฐสุต

2851 ธนัญญา  พรหมสะอาด

2852 ธนัญญา  หลานรอด

2853 ธนาภรณ  พริกแกว

2854 ธัญมาศ  คงเพ็ง

2855 ธัญลักษณ  ศักดิ์ดี

2856 นัฏฐิฌา  พรหมอินทร

2857 นาเดียร  กาโป

2858 นูรีฮัน  มีนา

2859 บุษกร  เรืองเพชร

2860 บุหงา  นิปะสิกิ

2861 เบญจมาภรณ  ผอนผาสุข

2862 ปรางทิพย  สาระอาภรณ

2863 ปวีณา  มีศรี

2864 ปญจพร  หนูในนํ้า

2865 ปาริชาติ  ขุนประเสริฐ

2866 ปาริษา  ชัยเพชร

2867 ปยดา  หมานหมีน

2868 พนิดา  หนูเซง

2869 พัชรีย  กาละ

2870 พิมณภัช  ชุมชัยโย

2871 พิมพวรีย  จันทรมุข
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2872 เพชรไพลิน  แสงจันทร

2873 ภัคจิรา  บิลหีม

2874 ภูริตา  ราชบวร

2875 รอฮานา  สะมาแอ

2876 รุงทิวา  หลําสุบ

2877 ลลิตา  คงสุวรรณ

2878 วรรณวิสาข  เจริญผล

2879 วิริยา  บุญทอง

2880 ศนินาถ  โชติสกุล

2881 ศศลักษณ  เอี่ยงธนรัตน

2882 ศันสนีย  สีสุข

2883 ศิวพร  ขุนอักษร

2884 สนธยา  กุลประสิทธิ์

2885 สมหญิง  วิจิตร

2886 สิรามล  คงแกว

2887 สุกัญญา  ไฝจันทร

2888 สุกัญญา  รัตนวรรณ

2889 สุภัคพิสุทธิ์  เลื่อนแกว

2890 สุไรดะ  บินหมัด

2891 หทัยรัตน  จิตรชูชื่น

2892 อภิสรา  บุณยรัตน

2893 อสาดี  เขตเทพา

2894 อัญชนัน  บัวงาม

2895 อานีตา  อาแวเฮง

2896 อามานี  เส็นคง

2897 กฤติน  แซอึ่ง

2898 กิตติภัฏ  ทองชะนะ

2899 ชัยวัฒน  รักจันทร

2900 ณัฐพงศ  แสงแกว
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2901 เดชาวัต  วิริกุลเจริญ

2902 ตรีชัย  ดําหาย

2903 นิธิโชติ  บุรพงศ

2904 พศวัต  รอดสง

2905 พันณรงค  เสมสา

2906 ฟารุต  ยะโตะ

2907 ภาณุวัฒน  ชาติไทย

2908 ภูธเนศ  อิสมาอีน

2909 มัรวาน  โซะเลาะ

2910 มูฮัมหมัดฟาริห  กาญจนกรกุล

2911 มูฮําหมัดอาบีดีน  สาและ

2912 วรพล  มณีพงศ

2913 วสุ  รําพึงจิตร

2914 วุฒิชัย  เรืองสุข

2915 สมโภช  โคตภักดี

2916 สุทธินนท  หลีหาด

2917 เสฏฐวุฒิ  ธรรมชาติ

2918 อติวิชญ  คงเจริญ

2919 ฮัมดี  ซอแนะ

2920 ฮาซัน  มะยายอ

CER9025 หนา 109 จาก109


