รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2565
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาที่ยั่งยืน
1 นภาภรณ ตั้งอดุลยรัตน
2 นฤภร ไชยสุขทักษิณ
3 เฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
4 จุฑามาศ ศุภพันธ
5 ธัญชนก พูนศิลป
6 พิมประภา ชัยจักร
7 อามีนา สาแม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน
8 อมาวสี รักเรือง
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ
9 จิตกษมา สุขเกษม
10 ฐิตาภรณ สระแกว
11 ดลนภัส บุญแกว
12 ตุลยดา อุดมศิลป
13 นวรัตน ชวยบุญชู
14 ปาณิสรา ถนนทิพย
15 ปยมาศ ศรประสิทธิ์
16 พัชนี แกวฉาย
17 สุนิสา เพ็ชรสังข
18 สุวิทย เพ็งทิพยนาง
19 อิดริส องสารา
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การปกครองทองถิ่น
20 สุคนธ เถาทอง
21 ไตรทศ คูนิอาจ
22 สมบูรณ ปญญาธนกร
การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
23 กัญญวรา พันธพงศ
24 จันจิรา หลงสลํา
25 จีราลักษณ วงษแกว
26 ฉันทนา คงแปน
27 ณัฎธิดา ขวัญหวาน
28 ณัฐธิดา ทานทรัพย
29 นิสัลมียะห อิสาเฮาะ
30 ปทมพร ลิ่มกาญจนา
31 ปทมัฏฐ ยานะวิมุติ
32 ปยมาศ แสงฟุง
33 รัตนา นวลหนู
34 ลดารชา วิชญปรีดากร
35 วรวรรณ เจยาคมณ
36 วาที่รอยตรีหญิงวันดี มั่นเขตกร
37 วิยดา รักษพงศ
38 สุกัญญา ทิพยรักษ
39 สุเหด หมัดอะดัม
40 เสาวณีย ขวัญออน
41 เสาวนีย คงยุนุย
42 อนุสรา สะมะแอ
43 อรอนงค ปาละรัตน
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44 อังศุมาลี โพธิ์ศรีทอง
45 อารีซัน มาหามะ
46 กาวหนา สงเนียม
47 จีรวิทย มั่นคงวัฒนะ
48 เจษฎา ฟองประพันธ
49 ชลิต ขุนทิพย
50 ชัยณรงค สวนจันทร
51 ซายูตี เจะเด็ง
52 ณัฐพล อรัญไสว
53 นครินทร เดาะหวัง
54 นาบีล หมัดอะดั้ม
55 วาที่รอยตรีบุรัสกร ทับชุม
56 พีรภพ แซหงวน
57 มะดือเลาะ นาราพัฒน
58 สหชาติ สุดเรือง
59 หฤทธิ์ เขียวสะ
60 อาลี วัฒนะ
61 อิทธิพล เพ็ญสวัสดิ์
62 ฮาซัน ดือราเล็ง
สาขาวิชา การวิจัยและประเมิน
63 ชรินรัตน บุญนวล
64 โชติกา โกสัยยะ
65 นิชนันท เบ็ญญามา
66 ปณยตา บัณฑิตกุล
67 สุรีพร สุวรรณชาตรี
สาขาวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
68 อาแว วาลี
สาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร
69 ธมลวรรณ นาคเสนา
70 เนาวรัตน ศิริรักษ
CER9025

หนา 3 จาก108

71 โนรมา หะยีหาลีม
72 บุษยพัชร พิณสุวรรณ
73 มูณีเราะห มะนุง
74 ศิรประภา แชมชอย
75 สุณิสา เกิดเกลี้ยง
76 กรวิทย เกื้อคลัง
77 ชาติชาย โคกเขา
78 ภัททิยะ จันทรอุดม
79 มูบารัค หมื่นระยาภักดี
80 อยุวัฒน วรรณโร
สาขาวิชา เคมี
81 ฤทัยทิพ อโนมุณี
82 สิตานัน นาคะสรรค
83 ธีรพล ชนะภัย
84 วุฒิชัย จีนเมือง
สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
85 ธิติชญา ธิติเชียรกุล
86 สุพิชชา สีโยม
87 กิติพันธ ใจฐิติวิทย
88 ทิฐฐาน เนียมชูชื่น
89 สําราญ หมื่นสระชุม
สาขาวิชา พลศึกษา
90 ชนาธิป ชูอักษร
91 วาที่รอยตรีสุรศักดิ์ เส็มหมาน
สาขาวิชา ภาษาไทย
92 ชลธิชา จันทรขาว
93 เนตรนภา ชูชาติพงษ
94 ฉัตรปกรณ กําเหนิดผล
95 วรากร บัวกิ่ง
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
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96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

กัลยา ธานีรัตน
นวพร เทพแสง
นิภา ดิษฐสุวรรณ
พิกุล พูลสวัสดิ์
ภัทราวรรณ ศิริ
รัตนา งานทวีเลิศสิน
ศิริวรรณ บุญแสง
ศุภขวัญ สิทธิรักษ
ษับรีญ หะยีหมัด
สุกัญญา ผิวขํา
สุดารัตน ชวยอนันต
สุนารี นวลจันทร
วาที่รอยตรีหญิงหนึ่งฤทัย แสงทอง
อมรรัตน ไชยสุวรรณ
ชินโชติ มณีโชติ
บุญมา กัติยัง
พิรพัฒน โพชสาลี

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
113 ซาฟนา สาแม
114 รุสดี สุหลง
สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาสังคม
115 มณฑิตา ศรีพล
116 ไชยดี ยะยือริ
117 ประเสริฐ กองสง
118 พัชร แสงสุวรรณ
สาขาวิชา ไทยคดีศึกษา
119 พรทิพย โพธิ์ทอง
120 สุนารีย พันธุเมฆ
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121 กําพล เลื่อนเกื้อ
122 ปรินทร รัตนบุรี
123 วารยุทธ อาญาพิทักษ
สาขาวิชา ภาษาไทย
124 ณัฐวดี คมประมูล
125 อรอุมา เจะสา
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่
126 สรียา หมัดอาดํ้า
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตรและคณิตศาสตรศึกษา
127 จริยา สังขแกว
128 อาริยาภรณ ชุมคง
129 บุญเลิศ ดังใจปอง
130 ปยะณัฐ หมื่นวงศ
131 ฮากีม ระยะหลง
สาขาวิชา ชีววิทยา
132 สิริลักษณ หนูมี
133 อมรรัตน เสนพริก
134 พงศศิลป อินทรแปน
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
135 ณัฐวุฒิ คงพูน
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
136 จาสิบเอกรณกร ลัทธิรมย
137 อนุวัฒน พัฒนเชียร
สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา
138 นิศามณี ฉุนยอง
139 เพ็ญแข ไหมแกว
140 เมธวดี บุญทอง
141 สุกัลยา หลําเหล็ม
CER9025

หนา 6 จาก108

142 ธวัชชัย นาคชวย
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรการเกษตรอยางยั่งยืน
143 จิรภา เพชรรักษ
144 ภานุวัฒน บุญเรืองขาว
145 บํารุงรัตน พลอยดํา
146 สุรศักดิ์ เหน็บบัว
สาขาวิชา การจัดการระบบสุขภาพ
147 จิรนันท ชวยศรีนวล
148 วาที่รอยตรีหญิงนวรัตน เมามีจันทร
149 รัตนพร สายตรี
150 ซอลาฮ เด็งมาซา
151 พงษประยูร แกวหมุน
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา การตลาด
152 ศตวรรษ ศรีสุข
สาขาวิชา การประกอบการและการจัดการ
153 อัสมา สาระนัย
บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
154 กาญจนา หลงกลาง
155 ชมพูนุท จิ๋วเจริญ
156 ธันยชนก ปานชู
157 รศนา แสนอุบล
158 วรรษมล ลอย
159 อมราพร สวัสดิสาร
160 อาภาภร จันตานี
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา การตลาด
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161 ปยธิดา อรัญดร
162 รัชนีกร เซงงาย
163 ศศิธร จันทรดวง
สาขาวิชา การประกอบการและการจัดการ
164 ตีรณา ไขขัน
165 ธนาธรณ ทองคุปต
166 นุชรี ปยะรัตน
167 ปยรัตน ขําเกลี้ยง
168 รัชชินันท ชูชวย
169 รุวัยดา หะยีสะมะแอ
170 เสาวลักษณ นกแอนหมาน
บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
171 กนกกาญจน ชํานาญ
172 กุลณัฐ เต็มสังข
173 จารุวรรณ อินทรดํา
174 ซูฟรีดา สาและ
175 ฐิติมา เทือกทอง
176 ณัฐชฎา พลบุญ
177 นิรชา ฤทธิ์หมุน
178 พิชชาพร มีแสง
179 รุงนภา เงินถาวร
180 วีลดานี ดอเลาะ
181 สุคนธธาร แซฉิม
182 สุธิดา ไมสังข
183 ชํานิ ตันติชํานาญกุล
184 ธนายุทธ แซลิ่ม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร
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185
186
187
188

เกศินี ยอมใหญ
ชนากานต แยมเกื้อ
ชลิตา แกนบุญ
ปฏิญญา รวดเร็ว

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการการคาปลีก
189 กาญจนา อนุยะโต
190 จิรัสยชญา เมืองแกว
191 ชลิตา ชลารัตน
192 ซานิลดา หวันเตะ
193 ซารีนา เบ็ญสะอิ
194 ณัชชา เซียหวน
195 นาริษา ดอหละ
196 เบญจมาภรณ แปนไทย
197 ปริดา สุวรรณชาตรี
198 ปาริฉัตร เอียดสุดรักษ
199 ปาริชาติ แสงเกื้อหนุน
200 ผการัตน หนูแกว
201 พรรณภัทร บุญแท
202 แพรพรรณ พิทักษศิระโรจน
203 วนิษา มูสิกุล
204 วิจิตรา ประทุมวรรณ
205 วิภาพร สุวรรณขาว
206 วิลาวรรณ ศรีสมบัติ
207 ศศิวิมล เขียวชอุม
208 ศุภกานต จริงจิตร
209 สโรชา วงศพานิช
210 สุธารักษ ศรีสุวรรณ
211 สุภาภรณ วัณโร
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212 อรทัย ทิพยกลอม
213 อรนลิน กองกุล
214 อังคฎาภรณ จันสุข
215 อัสมาวาตี ฮาแว
216 อัสมาอ หะยีหะซา
217 อินทรทิรา สอนฉิ่ม
218 กฤตเมธ จุฬามณีรัตน
219 ฐิติกร อาสาสุวรรณ
220 วาที่รอยตรีณัฐวัตร เจริญญาณพันธ
221 เตชินท สาริอาจ
222 ธงไชย ชัยเพชร
223 ธวัชชัย หลีแกว
224 ธีรภัทร จูเฉย
225 นวพรรษ ผุดเกตุ
226 นัยฤทธิ์ ตั้งประสพโชติ
227 นิธิ นิ่มปรางค
228 ฝาหรีด สุระคําแหง
229 ภูษณ สุวรรณภักดี
230 มนัญชัย วงศไชย
231 วัชรพงศ แกวกอศรี
232 สุรพงศ จันทรดํา
233 อมรเทพ วิจะสิกะ
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม
234 กัญญารัตน พุทธสุภะ
235 กันธิชา พหุโล
236 กาญจนา แกวบพิธ
237 กาญจนา จิรเจริญเวศน
238 วาที่รอยตรีหญิงกาญจนา ดําเกลี้ยง
239 เกศกนก แกวสุข
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240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
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จริยา ศรีเมฆ
จิราภรณ แกวประดิษฐ
ชญานิศ หุนสุวรรณ
โชติกา วิสิฐธนาพงษ
ฐปนียา สัจจะบุตร
ฐิติพร มะประสิทธิ์
ฑาธิณี แกวจรนัย
ดาวิกา จันทองศรี
ทัตพร คุมโนนคลอ
ธนพร วีระชโย
ธนวรรณ ทองเชิญ
ธนาภา ธนะพิทักษ
ธวัลรัตน เพ็งพิโรจน
นภัสศร ยานวิมุต
นฤภร นุมศรีปาน
นิชนันท หมื่นจร
นิภาวรรณ ณ สงขลา
เบญจรัตน มรกต
ปรีดาพร ขวัญเกื้อ
ปณณิกา ติวงค
ปสมา ใจดี
ภัทรชฎา สุขใส
มาริษา สุขสอาด
มีนา แหละโตะหีม
เยาวเรศ ชูเย็น
รอบียะ เจะแม
วรรณพร ไชยกูล
วรางคณา มณีรักษ
วิภาวรรณ จองเดิน
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269 วิไลรัตน อนันพิพัฒพงศ
270 สมฤดี บุญเรือง
271 สรณสิริ คลายทอง
272 สายรุง อมรสุรพันธ
273 สิริรัตน รอดสวัสดิ์
274 สุทธิชา สิงหเหิน
275 สุทธิดา สิงหเหิน
276 สุธิดา ยอดสุวรรณ
277 สุธิดา ศรีสวาง
278 สุธิตา หมันเจริญ
279 สุภาพร บินกาญจน
280 เสาวณีย ชวยกูล
281 อรยา บิลเหล็บ
282 อรียา บัวรัตนะ
283 อังศนา จิตพิทักษ
284 จักรพงษ คําจันทร
285 จิรเดช สังขไพฑูรย
286 วาที่รอยตรีเฉลิมพร พรหมจันทร
287 ชัยธวัช ชูสังข
288 ชาตรี แกวงาม
289 ณรงคเวทย แสงนพรัตน
290 ธิปไตย พรหมบรรฑิต
291 ปรกวี กลอมเมือง
292 มูฮัมหมัดชุกกรี แวดาโอะ
293 วิรัตน อิสโร
294 วีริศ แกวนัจภัค
สาขาวิชา การตลาด
295 กนกวรรณ ขาเจริญ
296 กนกวรรณ หลงละเลิง
CER9025

หนา 12 จาก108

297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
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กอลียะ อยูดี
กัญญาวีร เพ็ญสวัสดิ์
กาญจนาพร แสงใส
กิ่งกาญจน วะสีคง
กุลธิดา เส็นหลี
กูรีซา นินาวา
เกตนสิรี พุทธทอง
เกวลิน ชูประสูตร
คณาพร แสงชมภู
จริญญา ทองแกมแกว
จารุมน ยาหัวดง
จิตสุคนธ มีสุข
จิราพัชร สุวรรณมณี
จุฑาธิป ศรีสุวรรณ
เจนจิรา ใจเย็น
ชนกนันท สายศิลป
ชนกสุดา จองศักดิ์
ชนัญญา กลางวัง
ชนิกานต จันทฆาต
ซาลีนาฮ เอกสุนทรวงศ
ณัฐธินีย ประสพยงคสกุล
ณัฐรดี จันทรลือชัย
ดารารัตน ศรีสุข
ดารีนา หีมเบ็ญหมาน
ทอฝน แดงฟู
นริศรา วงษใหญ
นลินทิพย เซงยอง
นาซีรา เบ็ญฤทธิ์
นาเดียร หมัดสุไหลหมาน
หนา 13 จาก108

326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
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นาตาชา หมัดหมาน
นิภาพร แกวรัตนะ
นิรุชา แซลิ่ม
นิศาชล สิทธิ์ฤกษ
นิสา รับไทรทอง
นุชนาฎ บินสัน
บุหงา หมัดสมัน
ปณิตา ธรรมรัตน
ปญณธร ขําพิทักษ
ปาณิสรา มูเก็ม
พนัชกร สุขรัตน
พนิดา เกื้อชาติ
พรรณพัชร หลีบู
พิชชานันท โบราณราช
พิมพชนก กัญจนชุมาบุรพ
ภัทรสุมินต แกลวทนงค
ภัทราพร แกววิจิตร
มนิศา ทองแกว
ยุวดี รัศมีทองคํา
รัญชิดา ธรรมจินโณ
เรวดี สุวรรณรัตน
ไรนา วิสมิตะนันท
ฤทัยรัตน พรุเพชรแกว
ลลิตา คงทุม
ลักษมี หมานระโตะ
ลําภู ชุมทอง
วรนาถ เพ็ชรณาจักร
วรรณดี หมานเจริญ
วรรณอักษร แสงสุวรรณ
หนา 14 จาก108

355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
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วรรณิดา ดิษฐเสถียร
วริยา แกวเหล็ก
วันอัยซะฮ เบญจสมิทธิ์
วัศยา จันทรไข
วิชชุลดา งามคม
วิชุดา บุตมาศ
วิลาวัลย หวันเก
ศิริธนา โตแดง
ศิริลักษณ ทองเจือ
ศิริษา ปนสุข
สโรชา แดงนิ่ม
สายธาร บกดํา
สิริมา ฝนฝา
สิริลักษณ เอียดแกว
สุชานาถ สิงหน
สุดารัตน ชวยชูศรี
สุดารัตน บุญรัตน
สุธิชา ชูราษฏร
สุนิตา หมุหมีน
สุภัสสรา รัตนสุริยา
เสาวลักษณ เพชรนาค
อนัญญา เอียดหวัง
อภิญญา อนุชาติ
อมรวัลย จันทรมณี
อรทัย แตมทอง
อรทัย ผาสุข
อริสา อุนนุช
อัญชลี อิสระ
อัญชลีพร เกตุแกว
หนา 15 จาก108

384 อาทิยา คงตุง
385 อารีรัตน วรรณมี
386 อินทิรา แกวสมวงค
387 ฮัสซาลีนา ขุนหมอน
388 จิรพงษ ถวิลวรรณ
389 เจษฎางค โกณะบุตร
390 ชาคริส โชควัฒนาพร
391 ณรงคศักดิ์ เรืองทองฉิม
392 วาที่รอยตรีณัฐพงษ ผานในเมือง
393 ธีระวัฒน ไชยเพชร
394 ปรัชญากร ศิริโรจน
395 ปยะราช ปานเจริญ
396 มูฮําหมัดฮาฟส บินมือเยาะ
397 ยุทธพงศ ผองสุวรรณ
398 วรเมธ กิตตินันทพงศ
399 วิมุตติ แซตั้ง
400 วีรภัทร จันทวงศ
401 สุรกานต มานะจิตต
402 เอกรินทร แกวมณี
สาขาวิชา การประกอบการและการจัดการ
403 กนกพร โอชาอัมพวัน
404 กัณทิมา บุญเตโช
405 กาญจนา หอมบุตร
406 กาญจนาพร นิลละเอสงฆ
407 กาญจนาพร บุญญะมาลี
408 กุลภาภร ยอดรัตน
409 กุลสินี เหล็บเลิศ
410 เกวลิน เมโส
411 เกวลิน ศรีเพชร
CER9025

หนา 16 จาก108

412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
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ขนิษฐา ศิริรักษ
คอรีดะฮ นอยทับทิม
จันจิรา แซฮั้น
จันทิมา จันทรวิมล
จารุวรรณ โสภาจารย
จินตนา บินหมัด
จุฑิษา โสภารัตน
ฉัตรลดา หนูรัก
ชฎาพร โปณะทอง
ชุติมณฑน ณะไชยลักษณ
โชติรส สิทธิภาพ
ซารีนา กาเดร
ไซนุน กูและ
ณพิชา โตะลาวัล
ณัฏฐณิชา รักชุม
ณัฐธิดา พังสาย
ณัฐนิชา โอพุม
ณัฐมน บุญแกวคง
ณัฐวดี แซลิ่ม
ดลญา แกวมณีย
ดวงกมล เพิ่มพูล
ดวงจิตร จิตรมั่นธรรม
ดิษยา พุทธนุกูล
ธมนวรรณ แสงมณี
ธัญจิรา หวานแกว
ธัญชนก จันทรประดิษฐ
ธัญญารัตน ทนงจิตร
นวลพรรณ แกวมณี
นวินดา เขียวบุญจันทร
หนา 17 จาก108

441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
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นันทนภัส ฤทธิเดช
นุสรา พรหมาด
นูรซีลา ยีสาและ
เบญจมาศ ชูจันทร
ปภาวดี ใสแวว
ปรมาภรณ คงศรี
ประกายดาว มณีโชติ
ปรีชยานันท วังคะฮาต
ปทมา หมื่นชุม
ฝาดีลา บวดดีน
พรชนก ปนสุวรรณ
พรพิมล วงษสุวรรณ
พรสวรรค ฉิมเกื้อ
พัชรี พลเกษตร
พันธทิมา คงวัดใหม
พิมพรัมภา นวลหอ
พิมพวิภา บัวเนียม
เพ็ญนภา หลุยจิ๋ว
ฟาตีฮะห สะมะ
ฟารินดา หะไร
ภณิตา ชูกาล
ภาสิริ ทองแดง
มณฑิตา แซเต็ง
มณีนุช เพศพิชัย
โมนา ออนแกว
รติกาล มาระตา
รติรัตน ธรรมชาติ
ระพีพร เถาวถวิล
รัตติยา โพธากาญ
หนา 18 จาก108

470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
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รียา เละทองคํา
เรวดี ออนรักษ
วนิษฐา เหลืองประเสริฐ
วรรณฤดี เส็นสัน
วรรักษณ แกวอุทัย
วรัญญา พรหมมา
ศศิชา แซลิ่ม
ศศิวิมล มีศุข
ศิรินันท พรมเสง
สมฤทัย ธรรมใจ
สุดารัตน เพชรรัตน
สุธิณี ศรีจันทร
สุนิตา สายสะโร
สุนิสา ยุทธโท
สุพรรณี พุมแกว
สุพัตรา แดเบาะ
สุภิศา ปยะธนพงศ
สุมาลิน ธรรมทินนะ
สุรัยยา หวาหลํา
สุวิษา บัวแกว
อติกานต บัวริน
อภิญญา ชุมจุล
อมรินทรา รินนานนท
อมิตา สุวรรณโล
อรสา จันทรทอง
อังควรา ศรีสวาง
อัจจนา ทิพยละมัย
อัมลิกา จันทรมุณี
อินธุอร สุระวิโรจน
หนา 19 จาก108

499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516

อิศระวดี เทพคงคา
ฮาซานะ ยะเละซู
กษิดิศ ตั้งเจริญ
ชาริฟ พงศยุโสะ
ธนโชติ สิริกุลธนทรัพย
ธนพนธ ขาวทอง
ธนาคาร บุญทิพย
ธนาณัติ บุญทิพย
นนทวัช สมจิตร
นัสรุดดีน ฮับยูโซะ
พงศพล หนูปลอง
วีรวัฒน ชุมชวย
สรวิชช เรืองนาค
อนันตสิทธิ์ หอยบาง
อภิเชษฐ ธรรมดํารงจิต
อรรถวิทย ไพจิตรจินดา
อับดุลรอฮีม องศารา
อาลีฟล อาลีมามะ

บัญชีบัณฑิต
517 กชกร แซอึ้ง
518 กนกพร เพ็ชรมณี
519 กนกวรรณ ลายทิพย
520 กรรณิการ สินธุพาชี
521 กรรณิการ แสงอรุณ
522 กรรณิตา เดชคงแกว
523 กฤตินี แกวจุลกาญจน
524 กัญญณณัฐ ธัญรัตนปวัน
525 กัญญารัตน ชัยสวัสดิ์
CER9025

หนา 20 จาก108

526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
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กันธิชา กลับสง
กัลยาณี ศิริเวช
กัลยาณี สิทธี
กาญจนา จันทรดํา
กาญจนา บัวแสง
กาญจนา ศิริเพชร
กาญจนา สังขพันธุ
กาญจนาภรณ ชุมทอง
การดกมล เทพเสาร
กิตติญา ดําหนูอินทร
กิตติมา ศักดิ์วิเวก
เกวลิน สังขทอง
เกศรินทร เหมือนสังข
ขวัญฤดี คีรีลักษณ
ขวัญฤทัย จันทรขาว
คอรีเยาะ สะหะโด
จงกลนี สังขสิงห
จันทกานต หอมหวล
จารุวรรณ ชางแก
จารุวรรณ สุขแกว
จารุวรรณ อักษรทอง
จิดาภา นวลนิ่ม
จิตตินี กุลระวัง
จิตรวรรณ ไชยสงคราม
จินตนา นิลละออ
จิรัฏฐา สุขสมพร
จิราภรณ คําทอง
จิราลักษณ ศรีเจริญ
จีรนันท พลสังข
หนา 21 จาก108

555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
CER9025

จุฑาทิพย ปานแกว
จุฑาเพชร ศรีณวัฒน
จุฑาภรณ อินทะกะ
จุฑารัตน โชติพันธ
จุฑารัตน บุญเรือง
จุฑาลักษณ แกวเซา
จุฬาลักษณ นิลพัฒน
จุฬาลักษณ นวลละออง
เจตนิพิฐ ชลธี
เจนจิรา จริงจิตร
เจนจิรา ศรีพลับ
เจนจิรา สมศิริ
ฉวีวรรณ รอยะ
ชณิภา ตันบํารุง
ชนกภรณ ถือทอง
ชนันดา ทองสองแกว
ชนาภา เหลาะและ
ชนินาถ บุญราศรี
ชนิสรา หนูชัยแกว
ชลธิชา ปานรัตน
ชลลดา หนูเอียด
ชุดารัตน เสนแกว
ชุติภา สุวรรณชาตรี
ซูรีตา แดวอสนุง
ซูไรฟะห บาฮะ
ซูวัยดา สะมะแอ
ซูไฮลา เจะเตะ
โซฟยา แวนาฮะ
ฌณิศตา ยอดตุกา
หนา 22 จาก108

584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
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ญาณิศา แซติว
ญาณิศา อินทรนก
ฐิติชยา ทองขจร
ฐิติวรดา ธุระพัฒน
ฐิติวรรณ โอทอง
ณภัทร เทพพูลผล
ณัฏฐณิฌา วรรณชิต
ณัฐกานต นาคีเภท
ณัฐชา ขุนหลํา
ณัฐฐา ขุนรัตน
ณัฐธิดา ศรีสมุทร
ณันฑิดา ตปนียะพงศ
ณาเวีย บิลหมัน
ดรุณี หมื่นแกว
ดวงกมล วงศไพศาล
ดาราวรรณ งะหมาด
ทิพยเนตร เอียดเสง
ทิพยาภรณ อินปลอด
ธนพร พรหมทอง
ธนภรณ ทองใหญ
ธนาภรณ ธรรมชาติ
ธฤดี นวลละออง
ธัญญา วีระกุล
ธัญญามาศ พันธุสะ
ธัญลักษณ หงษมณี
ธัญสุดา วันชะนะ
ธารทิพย เตี้ยวซี่
วาที่รอยตรีหญิงธิดารัตน ถวยทอง
ธิดารัตน โหมดสงา
หนา 23 จาก108

613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
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นภัสสร ยาโกบ
นรีกานต หมัดจะกิจ
นฤมล กงซาย
นศรัณย สนยาแหละ
นัทธมน โชติมณี
นันทสุตา แซชัง
นันทิชา อินทรัตน
นันทิมา หวังขะเด
นันทิวัน หอมชวย
นัสรียะห หีมบู
นิซาฟนะห มะเซ็ง
นิศารัตน ธรรมพิพัฒน
นุชนาฎ เจริญบุญ
นุชพันท ขุนชิต
นุสรา ลาวัลย
นูรซูนีตา สาและ
นูรฮีดา ยะมะกา
นูรีซัล หมะแหละ
นูรีซา ซีเซ็ง
นูรียะห สาแม็ง
บัสมาห สะแลแม
บุศรัตน ใจหาว
เบญจมาศ เพชรพุดทอง
ปณิตา เหมาะหมาน
ประนัฏฏา สุขจิต
ประพาฬรัตน ชุมสุวรรณ
ปรีดาวรรณ ภัทรวิวัฒน
ปวันรัตน ทองนอก
ปณฑารีย สมสา
หนา 24 จาก108

642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
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ปาริชาติ ขันนุย
ปยนุช แตสกุล
ปยนุช พรหมเดช
ปยะภัทร ศิริบูรณ
ปยะรัตน ชวยสราง
ปยาภรณ โยธารักษ
เปมิกา คงจันทร
เปาะญาสมิง เสะอุเซ็ง
ผกาทิพย บุญแกวคง
พชรพร เยาวดวง
พรธิรา หลีปลอด
พรพิมล พวงพี
พรรณี ดวงแกว
พรลภัส ศิริพงศ
พัชริดา สุขสาร
พาซีหยะ ดือราแม็ง
พาดีละห ยุโสะ
พาวิดา ชอดอก
พิจิตรา จันทรโหนง
พิมพรัมภา กรํ้ามาตร
พิมพิศา หยดยอย
พิมลพรรณ บุรีรัก
พิรัญดา ยานะวิมุติ
เพลินวรา บัวเนี่ยว
แพรวจุลา ขุนสิทธิ์
ภณิดา นิ่มโอ
ภัคจิรา ดีแกว
ภัทรานิษฐ จิตรณรงค
ภัสธิรา หนูนุย
หนา 25 จาก108

671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
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ภาวิตา กิตติประภานันท
ภาสินี พูลศักดิ์
มนัสชนก นวลเรือง
มัสยา แผผล
มาริษา จันทร
มุกดา เพ็ชรสุวรรณ
มุสลีฮา หะยีบากา
มูฮามี เจะเว
ยมลพร จิตนุราช
ยุวดี มีไข
เยาวลักษณ คงทะเล
รพีพรรณ นมรักษ
รัญชิดา บุญพันธ
รัตนา บุญศรี
รัสรินทร รุงนิธิวรวิทย
รายา ตันติเศรณี
รุงธินี จิตตเพง
รุงนภา โชติโย
ลลิตา และตี
ลัทธพร จริยสันติธรรม
ลัทธวรรณ สุวรรณโณ
ลีลาวดี แกวสุวรรณ
วนัสนันท อักษรนํา
วรรณดี สะดี
วรรณรัตน เมืองทอง
วรรณิศา อุทัยรัตน
วราภรณ ศิลปะ
วอง สิ่ว ลิ๋น
วัณณิตา แจงสกุล
หนา 26 จาก108

700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
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วันวิสาข สุขราช
วาสนา หะมิสะ
วาฮีดา มะลี
วิชญาดา บุญให
วิภาดา มุสิกโร
วิภาพร เอ็กหลี
วิรัญญา แปนนวล
วิลาสินี จําปา
วิไลลักษณ ไตรรัตน
แวมารียะ ยะหริ่ง
ศศิธร มุณีกุล
ศศินา ชอดอก
ศันศนีย รูรอบ
วาที่รอยตรีหญิงศิรดา จรัสวิโรจน
ศิรดา เสารประดิษฐ
ศิราณีย นาคนุย
ศิริขวัญ พรหมดํา
ศิรินทรา โชคมาก
ศิริพร กิจงาม
ศิริภักดิ์ คงพลับ
ศิริรัตน สุขแกว
ศิริลักษณ หะหมาน
ศิริวรรณ ขุนรักษ
ศิวพร จิตมานะ
ศุภกานต จูฬวงศาภิรักษ
ศุภวรรณ ขลิกคํา
สการัตห ดวงสุข
สกาวใจ สุขสวัสดิ์
สมรลักษณ คําภิกิตร
หนา 27 จาก108

729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
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สมิทธิ์กานต กอกุลดิลก
สริตา นิลเอก
สอฝหยะ ยาชะรัด
สาธินี วิภูษิกุล
สาวิกา อิสภาโร
สิริลักษณ เลากาญจนศร
สุชาดา ชูมาก
สุชานาถ ชีวพิสุทธิ์สกุล
สุชาวดี ศรีสมบัติ
สุดารัตน เกื้อรักษ
สุดารัตน แมลงภูทอง
สุดารัตน ลาภจุติ
สุดารัตน อิกะศิริ
สุธารัตน อันตะระเสน
สุธาสินี ปานแกว
สุธิญา เมธา
สุธิดา แกวดํา
สุธิดา ปรีดาศักดิ์
สุนันต ยุทธชัย
สุนิตา ไชยเขียว
สุนิษา เนียมสกุล
สุนิสา เมทินโน
สุนิสา สังฆบุญญา
สุปรียา เกษโกวิท
สุปวีณ วัฒนหนู
สุพรรษา สุระกุล
สุพัตรา หนูโนต
สุภาวรรณ แกวดํา
สุภิศา มะนะโส
หนา 28 จาก108

758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
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สุรีรัตน ประสพมิตร
สุวนีย หรุดคง
สุไหลา มามะ
สูไรดา แวสามะ
แสงจันทร บุญงาม
โสรญา พุทธา
หทัยชนก เสารไชย
วาที่รอยตรีหญิงอธิศรา ขุนเจริญ
อนิฏสรา บัวมิ่ง
อนุษรา อณุศาล
อมลวรรณ ดวงสวัสดิ์
อรกัญญา แซลุก
อรจิรา เรืองพูน
อรมณี สุวรรณ
อรยา เพ็ชรถาวร
อรวรรณ ทองเล็ก
อรวรา ทองงาม
อรอนงค ดิกสี
อรอุมา ขาวแขก
อรอุมา ผืนผา
อรัญญา จันทรทัศน
อรัญญา พูนพนัง
อริยา หมัดอุหมาด
อริสา หมัดอุหมาด
อลิษา ปลัดชิ
อลิษา ยอดแกวเรือง
อลิษา หะยีสาเมาะ
อังคณา เสริมจิตต
อังคณา อนันต
หนา 29 จาก108

787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
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อัจฉราภรณ จุฑามาตย
อัจชราพรรณ จันทรเพ็ชร
อัมราภรณ อนันทกาญจน
อัสรียนา หะยีหวัง
อาเซียะ เจะเยะ
อาทิตยา จันทรแดง
อาภาพร สัมฤทธิ์ผอง
อาภาภรณ สมสมัย
อารีนา แหละตํา
อารีนา หลานหาด
อารีรัตน โปจีน
อินทิรา คงชู
อินทิรา เพ็งจันทร
อิสราภรณ ไกรสยมพร
อุมาภรณ ไกรยรัตน
อุไรรัตน สุขคร
เอมฤทัย มิตรกูล
ฮัสมี อาแว
ฮาลีเมาะ มะแสะ
กฤษฎา จันทรัฐ
จิรายุ หวานใจ
เจษฎา รักสินทร
ฉัตรบดินทร แสงรัตน
ชินพจน ปาลรัตน
ซัลยา แดงแกว
ณัฐวุฒิ พงศาปาน
ทวีวุฒิ บุญสนิท
พงศพิทักษ ขักขะโล
พงศภัค คงมาก
หนา 30 จาก108

816
817
818
819
820

ภูริทัต แกวโยชน
รอสกี หายอ
วรินทร นามสนธิ์
อัครเดช เกตุชู
ไอมัน มะ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
821 กรรณิการ เอียดสุย
822 กานตกนก เทพษร
823 จิราวรรณ สุขการ
824 จุฑาภรณ ภัติศิริ
825 ชัสมา เหมือนคิด
826 ซอลญา แสะแหม
827 ซูพียา หะยีสาอิ
828 ฐานิกา ใจตรง
829 ณภัทร ศิริวงษ
830 ณัฐกมล ทองคํา
831 ณัฐลิน สุขการ
832 ณิชกานต นุนชูผล
833 ณิชากร ปรีชา
834 ดารารัตน หยงสตาร
835 ดาริยา อุบลจินดา
836 ธณัฐฐา บัวใหม
837 ธนนาถ ผาติสุขถาวร
838 ธีริศรา บุญสุวงศ
839 นฤมล จุลานุพันธ
840 นฤมล บัวคํา
841 นฤมล ปูขาว
842 นัสริน จูมิง
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หนา 31 จาก108

843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
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นิอัซฟะห สะมาแอ
โนฮายาตี เจะมะ
บุญญาภัค บุญเรือง
พชรนนท พุทธชาติ
พรพิมล ดวงสุวรรณ
พัฒนียา เกงเศรษฐาพงศ
ภคินี ปานเพชร
ภัทรวดี หอมวิลัย
ภาวิณา ชัยศิริ
มาตาตา สมจิตต
มารียาม บือราเฮง
ยมนาจ จันทมุย
เยาวเรศ หนูมาก
รัชนาถ บุญชู
วรรณิกา เสาวภาคย
วรัญญา จินดาวัฒนวงศ
วรัญญา เลหนุด
วลีรัติยา มณีฉาย
วศินี จันทอง
ศรีสุดา รูปตํ่า
ศศิประภา กิ้มเสง
ศศิวิมล เนติเวชวิทยา
ศิริลักษณ มูสิกะปาละ
ศิริลักษณ ออนทอง
สุดารัตน บุญมา
สุธารส พัตจาลจุล
สุนิตา ตอหิรัญ
สุมิตรา อานาโกตา
เสาวรส พุทธสุภะ
หนา 32 จาก108

872
873
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887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
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899
900
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โสภิดา พูลสวัสดิ์
อดิศา ชุมรักษา
อรญา ชูแกว
อรยา ศรีวิบูรณ
อัชรีย นวลเลื่อน
อามานี สาและ
อารยา ปนละมัย
อารยา มะใบ
อารีรัตน มีมุสิทธิ์
ฮาซานะ สังชวย
ชัยพร มากชวย
ชิงชัย ชูแกว
ทีปกร อุนฤกษ
ธีรดนย ปริวัตรพันธ
ธีรภัทร ทองหนัน
ปรเมศวร ไชยถาวร
พงศภัค เเซเลี่ยว
พชรพล ยี่โถ
พรศักดิ์ มนูนิติธรรม
ภานุมาศ เอกแกว
มาโนชญ ไชยเพชร
วรกานต บุญสุข
ศิริชัย ขุนเจริญ
สมยศ ธรรมศิริ
สรวิชญ สินธู
อภิสิทธิ์ หะยีอุมา
อริญชัย ชนะศึก
อัสรี เงาะ
อานัส ยูโซะ
หนา 33 จาก108

901 อารฟน อับดุลเลาะ
902 อินทัช ขุนประดิษฐ
นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา นิติศาสตร
903 ฐิติพร สุจวิพันธ
904 ฐิติรัตน สิงหขรณะพัน
905 ปภัสนันท บูอนันต
906 สุกัญญา บัวขํา
907 วิทยา ลิ่มสุวรรณ
นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา นิติศาสตร
908 อรวรรณ แจงอรุณ
909 กฤตภาส แมนเมือง
910 นพดล คงเขียว
911 ภานุวัฒน ทิมนอย
912 วิศวัสต ยกชู
นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา นิติศาสตร
913 กชพร จันพลโท
914 กตัญุตา พรหมเคลื่อน
915 กนกวรรณ กันติวงค
916 กรรณิกา พวงมณี
917 กัญญาภัค จันเจริญ
918 กัลยรัตน ศรีเมฆ
919 กาญจนา กลิ่นนุน
920 กาญจนา เรืองสง
921 กาญจนา วิทยารัตน
CER9025

หนา 34 จาก108

922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
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เกวลิน เพชรแกว
เกวลี นารีนุช
ขวัญชนก มรกต
คัศรียา เอกวัฒนานนท
จริยา ชัยเพชร
จันทรติมา ชุมขันธ
จิรนันท พุมนุม
จิราพัชร เหมวิเชียร
จิรารัตน เกื้อกูล
จุฑาทิพย กอบัว
จุฑามาศ สุวรรณรัตน
จุฬารัตน จันทรวิบูลย
เจตสุวรรณ ขําแกว
เจนนภา นาควิจิตร
ชญานิศ ปนทอง
ชญานี นุยขอมดี
ชฎาพร ไชยวรณ
ชฎาพร พันธชิต
ชฎาภรณ วีสุวรรณ
ชณาบารมี เงานอ
ชณิดา หลีโกะ
ชนกานต อินทวิรัตน
ชนัญชิดา ณ เขาแดง
ชไมพร อัศววัฒฑกี
ชวัลลักษณ ธนะสาร
ชุติมา บัวลาแกว
โชติกา สะวาหลัง
โชษิตา เอียดหมุน
ซาฮารา โสะขรี
หนา 35 จาก108

951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
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ซิลมี่ หมุนนุย
ญาณิศา สุวรรณรัตน
ฐานิยา รัตนภิรมย
ณัฐธยาน ลิมปสวัสดิ์
ณัฐากร นาฮับผล
ณิชาพรรณ ลําใยผล
ดวงใจ เผือกผอง
ดารติ เงินคีรี
ธณพร เพ็ชรคง
ธนัชชา รัตนานุภาพ
ธนัชพร จันทรขาว
ธนิตา รักคลาย
ธัญญารัตน หนูทอง
ธิดา แกวจันทรสอง
ธิดารัตน สุขศรี
นรมน คงประวัติ
นฤมล งอดสุวรรณ
นวิยา เขียวบุญจันทร
นอยนภา พรหมรังษี
นัฐญา ชวยเหลื่อม
นัทธมน เพ็ชรศรีสังข
นันทาวดี ทองนอย
นันทิยา ชวยแกว
นิฟาตีเมาะ นิโวะ
นิรมล รัตนกาล
นิศาชล เเกวศรีสุข
นูรอามีมี ตาเฮ
บุษมาศ จันทรคงชวย
เบญจพร นรินทร
หนา 36 จาก108

980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
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เบญจวรรณ เมน
ปภาพินท เรืองนิ่ม
ประกายขวัญ หนูบุญคง
ปวีณา นวนดี
ปยกมล รัตนบุรินทร
ผองพรรณ จํานงจิต
พรประพา ทองแกวเจริญ
พรพิลาส ไฝทอง
พรไพลิน ชอผูก
พรรณทิพย ชูบุญลาภ
พวงลักษณ ประสงคสุข
พัชณิฎา ชุมแกว
พัณณิตา กาลานุสนธิ์
พัตรารัตน เสียมไหม
พัสตาภรณ รัตนรังษี
พิชญา พุมแกว
พิมพิสุทธิ์ สาระณะ
พิไลวรรณ สถิตย
พิสุทธิวรรณ โตะสัน
ภัทรพร แกวพิมพ
ภูริชญา ภูมี
มณีนุช วงศปนทอง
มนัญชยา ศรีวิเลิศ
มยุรา สุขไกร
มลฑาทิพย รอดผล
มาริตา หนูเลี่ยง
มารีนา เชื่องยาง
มาลินี เลี่ยมกระโทก
มาลีนา เตะหมอม
หนา 37 จาก108

1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
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วาที่รอยตรีหญิงมุกดาพร ยะโสธะโร
มุกรดา ศรีทอง
รัตกานต เดชชิต
รุงทิวา สิทธิ์มาก
รุงนภา ลั่นสิน
รุจิกาญจน พรหมศร
ลดามณี ตําเผือก
วรนุช ทองออน
วรรณวนัช สุระคําแหง
วรางคณา วัลยวิน
วริศรา จารณะ
วรุณยุพา เตชะโต
วลัยพรรณ ปาโต
วิภาดา รักทองจันทร
วิภาภรณ แทนโป
วิไลชา ทองตะโก
วิสุทธิดา ชนาชน
วีรวรรณ บิลละหลี
ศรัญญา บิลังโหลด
ศรัญญา สมประสงค
ศริญญา อยูเย็น
ศศิโสม ณรงคฤทธิ์
ศิญาดา บุตรครุธ
ศิรินาถ มีสุธา
ศิริพร สมหวัง
ศิริพรรณ สมหวัง
ศิริภรณ ศึกสม
ศิริภา รัตนเดชา
ศิริรัตน สุขะพันธ
หนา 38 จาก108

1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
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ศุภรัตน หมาดเอียด
ศุภิสรา ยอดศิลป
สฐิตญา ลอยวิสุทธิ์
สรัญญา เพชรหิน
สรัลรัตน วาแม็ง
สายพิรุณ ชูแกว
สารีนา เตะมามะ
สิริธร เตียวโล
สุกัญญา พักบดี
สุกัลยา เหลาสุวรรณ
สุคนธทิตย เชิญทอง
สุคนธทิพย พลผอม
สุดารัตน พุทธังกุโร
สุประวีณ ดวงภักดี
สุภาพร ศรีไสย
สุรัสวดี แกวมัน
สุวรรณา เสงนนท
เสาวลักษณ แสงมณี
เสาวลักษณ สินดํา
โสภาวดี อินจันทรศรี
อทิตญา ชะโนวรรณ
อทิตยา จันทสระ
อธิชา คงพันธทะระ
อนิฐศรา ทองไชย
อนุสรา อินทรชัย
อมรรัตน ไกรคุม
อรปรียา ถีราวุฒิ
อรวรรณ รัตนคช
อรวี เชยชม
หนา 39 จาก108

1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
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อัครีมา ลงซา
อัญชลี ศรีสวาง
อัญธิกา ทองบริสุทธิ์
อารีรัตน ทิพยสงคราม
อิสริยา หีมผอม
กฤตภาส กาญจนะ
กฤษณะ อินสะโร
กลวัชร อมรลักษณ
กษิดิศ ฤทธิเดช
กิตติธัช เมืองแดง
กิตติวินท จันทสระ
เกมมนัส อธิบดี
คชาพัฒน ขวัญแกว
จักรณรงค ขาวมาก
จักรินทร เกียงเอีย
จิรวัฒน อนุสา
ฉัตรชัย เพชรหอม
ชนินทร บุญชวย
ชยพล ทองรุด
ชโยดม เพ็ชรพัว
ชลธี ภัทรหิรัญสกุล
ชวาลา โตะยะลา
ชัยรัตน ไชยณรงค
ชัยวัฒน คงอินทร
ชินทัตต ลองแกว
เชก สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง
โชติกร เจริญเนตรกุล
ฐิติราช เอียดปราบ
ณัชพล มูณีวรรณ
หนา 40 จาก108

1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
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ณัฐธัญ ชูชีพ
ณัฐนันท ทรัพยศิริ
ณัฐพงษ ชูเกลี้ยง
ณัฐพล นาภรณ
ณัฐภาส รักษวงศ
ณัฐวุฒิ ศิริสังข
ตะวัน จันทรเพ็ชร
เตวิช ทองตรี
ถิรวัฒน ชางคิด
ถิรวัฒน สันหนู
ทรงชัย แซดาน
ทินกฤต ธีรเมธากูล
ทีปนนท เล็กขาว
ธนกร พรหมพานิช
ธนกร วิบูลยศิลป
ธนชาต หนูเอียด
ธนชิต พินิจสกุล
ธนารัตน กลาคง
ธเนศร สุวรรณโณ
ธรรมนูญ ธรรมพร
ธีรพันธ เสงวุน
นพวิชญ ศรีสุวรรณ
นํ้าเอก สนทะมิโน
เบรูทซ มานีวัน
ปกาศิต ชูบัวขาว
ปรมินทร วาโย
ประมาณ บุตรเลี่ยม
ปริญญา ไกรทิพย
ปริญญา จินนะรัตน
หนา 41 จาก108

1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
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ปรินทร โพธิ์เอี่ยม
ปวเรศ มาใหม
ปญญาวุฒิ ชูพรหม
ปณณธร บุญราศรี
ปยพล ปยะโร
ปยะศักดิ์ ดวงชวย
พงศพลิน นงคโพธิ์
พงศศิริ ทองจันทรแกว
พงษนุวัฒน พรหมดํา
พรหมแสง แซเลา
พัทธนันท จันทรสังข
พันศิน หลงสุวรรณ
พาณุพงศ บวรธนสาร
พิพัฒน ขุนรอด
พิสุทธิ์ โกศลกาญจน
ฟามีน แขวงบู
ภาณุวิชญ เพชรไทย
ภานุวัฒน ชูศรี
ภีศเดช บุญศรี
ภูมิพัฒน รองเดช
ภูวดล จันทระ
ยุทธนา มณีสวาง
รังสิเมศวร จันทรวิไชย
รัตนพงศ ศรีประเสริฐ
เรวัฒ ชาติโล
เลอศักดิ์ หนูหวาน
วทัญุต เพ็งนุน
วรโชติ สังขรัตน
วรรณศิลป สุวรรณบํารุง
หนา 42 จาก108

1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
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วรายุส จรรยาภรณ
วัชระพงษ มูลบุตรดา
วิชญะ รติธํารงกุล
วิศรุต บุญเซง
วีระศักดิ์ แซยี่
ศตวรรษ สังขหอ
ศรเทพ รื่นรมย
ศรัญู สิงหอินทร
ศักดินนท จิตมั่น
ศักนรินทร ศรีชวย
สมรักษ เจริญสุข
สยามรัฐ เรืองศรี
สรศักดิ์ แซเฮง
สรายุทธ โตะเพ็ชร
สันติ ศรประดิษฐ
สันติภาพ กลับฉิ่ง
สุชาครีย มะโนเลิศ
สุทธิเกียรติ ศรีไทยรักษ
อติพงษ มีสุขศรี
อนุชา บุญประสานติ์
อนุชิต ชัยพรม
อภิรักษ วัชราพงษ
อะฮหมัด หมานสนิท
อัครพล อาสนะ
อับดุลเราะฮมาน แหละตี
อัษฎาวุธ วรรณะ
อัสฮา นาระพอ
อิสมาแอ ยะ
อุกกฤษฏ พฤกษะศรี
หนา 43 จาก108

1183 เอกรัฐ แออุดม
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย
1184 จริยา ศรีษะสมุทร
1185 จิรัญญา แกวตุน
1186 ชุติมา สุทธิชน
1187 เทวิกา กายตรี
1188 ปาริชาติ ทองเอม
1189 สวภัทร ชูศิริ
1190 สิบเอกกิตติศักดิ์ พงศาปาน
1191 สิบเอกกิตติศักดิ์ ออนเมือง
1192 สิบเอกเดชาธร คะดิษฐ
1193 สิบตํารวจโทนพรัตน ชูฟอง
1194 รอยตํารวจเอกบุญเอก เกื้อกากร
1195 ปรมินทร เอกชูสิทธิ์
1196 ปริญญา ปยะกุล
1197 พรวุฒ ไชยโยธา
1198 สิบเอกอภิสิทธิ์ จันทรัตน
1199 อํานวย พรหมคลาย
สาขาวิชา การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม
1200 กรรณิการ ขาวเหลือง
1201 สิบตํารวจเอกหวารุณี มณีวรรณ
1202 สิบตํารวจโทหญิอรอุมา เพชรคง
1203 สิบตํารวจโทกาดาฟ มะลี
1204 สิบตํารวจโทกิตติวัฒน โสภณ
1205 จตุพล ลอยทอง
1206 สิบตํารวจเอกจีรวัฒน พิสุทธิ์เธียร
1207 สิบตํารวจตรีฉัตรนนท สุขศรี
1208 สิบตํารวจโทชนาธิป นันทสาโร
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หนา 44 จาก108

1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
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สิบตํารวจตรีชวนากร สมทรง
สิบตํารวจเอกชัยพร ออนทอง
สิบตํารวจตรีชัยวัฒน คําอาย
สิบตํารวจโทฐิติกร โรยนรินทร
สิบตํารวจโทณัฎฐากร นอยปาน
สิบตํารวจโทณัฐภัทร รัตนประพันธ
สิบตํารวจตรีณัฐากูร อนุรักษ
จาสิบตํารวจทวิน สันสะและ
จาสิบตํารวจธนพล สาริปา
สิบตํารวจโทธีรนัย สุขสวางผล
สิบตํารวจโทธีรวุฒิ มานะศิริ
สิบตํารวจเอกธีระยุทธ ขําเกตุ
สิบตํารวจโทนพดล แสงมณี
สิบตํารวจเอกนัฐพล ขันทอง
สิบตํารวจเอกประเสริฐ ละวา
สิบตํารวจโทประเสริฐศักดิ์ หมื่นแกว
สิบเอกปยะชาติ ชูมี
จาสิบตํารวจปยะพงศ ชวยชูวงศ
สิบตํารวจโทปยะวิทย อุนเสียม
สิบตํารวจโทพงศธร คงรอด
สิบตํารวจเอกพงศธร ทองรักษ
จาอากาศเอกพงศธร บูรณะบุตร
สิบตํารวจโทพรรษวุฒิ ชูขาว
ดาบตํารวจภราดร ซุนสั้น
สิบตํารวจตรีภานุพงศ ชุมตรี
สิบตํารวจโทภูวนนท มณีมัย
สิบตํารวจโทเมธนิตย หวยหลํ่า
สิบตํารวจเอกยงยุทธ มานะดี
สิบตํารวจเอกวณัฐฐา คงจันทร
หนา 45 จาก108

1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262

สิบตํารวจโทวรวิทย เพ็ชรรักษ
สิบตํารวจตรีวสุรัตน รัตนรามศรี
จาอากาศเอกวัชระ ดํานิล
วีรยุทธ หมะสะอะ
สิบตํารวจโทศตวรรษ ขวัญชัย
สิบตํารวจโทศันสนะ รัตนโชติ
สิบตํารวจเอกศิริพงศ ไชยสุวรรณ
ศุภกิจ บิลโตะเตะ
สิบตํารวจโทศุภชัย มีศรี
สิบตํารวจเอกศุภชัย วิเศษนาเรียง
สิบตํารวจตรีศุภวิชญ แสงสวาง
สิบตํารวจเอกสถาพร แสงแกว
สัญญา พัฒโน
สิบตํารวจเอกสิทธิกร ทองใหม
สิบตํารวจโทสุริยะ ชวยสุข
สิบตํารวจเอกสุริยา ทองลี่
สิบตํารวจโทหมัดอาหลี หมัดศรี
สิบตํารวจโทหฤษฎ นวลเกื้อ
สิบตํารวจโทอนันต ไหวพริบ
สิบตํารวจเอกอนุพงษ อุตรชน
สิบตํารวจเอกอนุสรณ แกวยศกุล
สิบตํารวจโทอภิชัย แกวทอง
สิบตํารวจเอกอภิเดช คงสุวรรณ
สิบตํารวจโทอัครพล ชายเกตุ
อาซาลี หลําหลี

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา
1263 จีราพร แกวชูแสง
1264 ปรียาภรณ ดําจันทร
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หนา 46 จาก108

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
1265 กัลทนาวัลย นามเสน
1266 กัลยาณี ทองรอด
1267 จุฬาลักษณ ชูชวย
1268 ณัฏฐณิชา ไตรมงคลเจริญ
1269 ทิพพิกุล สังขรัตนพันธ
1270 ธัญชนก แกวของแกว
1271 นฤภร ออนดวง
1272 นาดียา หะยีบานุง
1273 นูเรีย สิเดะ
1274 ปาริฉัตร เกิดโหนด
1275 มุกดา รัตนพันธ
1276 ลีซาวาตี อีแม
1277 ศิวะพร ไชยมงค
1278 อนิตา มาลัยยะ
1279 อัจจิมา หนูแปน
1280 ฮุสนา มาลัยกูล
สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1281 ธีรวรา จันทรเสน
1282 ปาณิสรา สินทวี
1283 ฟาตูล ศาสนภิบาล
1284 ธงชัย ชดชอย
สาขาวิชา พลศึกษา
1285 วีรพงษ ไชยเพศ
สาขาวิชา ภาษาไทย
1286 เกณิกา เสนาคชวงค
1287 ชาลิสา สุวรรณฤทธิ์
1288 แซมบุปผา บัณฑิต
1289 วีรยา ศรีระบาย
1290 ศศิญา จูฑามาตย
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1291 สุนิสา รัตนะพงศ
1292 ชัชชานนท พลฤทธิ์
1293 ศุภโชค คิดเหมาะ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
1294 ชาลินี ศรีแสง
1295 ชุตินธร เหมทานนท
1296 ณัฐริกา เกื้อจอก
1297 ผกามาส บุญแกว
1298 รังสินี คํานวณศิลป
1299 ศิรประภา ซอนขํา
1300 สุชานันท แสงตะวัน
1301 หนึ่งฤทัย ภูแกว
1302 อาริยา คงเพชร
สาขาวิชา วิทยาศาสตร-เคมี
1303 สุมิตตา งวนสน
1304 อรชุมา เทพสุทธิ์
สาขาวิชา วิทยาศาสตร-ชีววิทยา
1305 ณัฏฐณิชา คําโสภา
1306 สิริมณฑ พรหมสวัสดิ์
1307 สุภัสสร เพ็ญนวลออง
1308 อัจฉรา อินธานี
1309 จิระวิชโญ ศรีนุกูล
1310 ภาณุพงศ นุยผุด
สาขาวิชา วิทยาศาสตร-ฟสิกส
1311 ศักดา ไชยสุวรรณ
สาขาวิชา สังคมศึกษา
1312 กมลทิพย ฉิมดี
1313 กันยารัตน เอี่ยมวรกุล
1314 ฉัตรสุณีภรณ คงปาน
1315 สุดารัตน แกวเพ็ง
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1316 วิทยา อุตะปะละ
1317 วีรยุทธ รุนมี
1318 อิทธิกร เกศรัต
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา
1319 กฤติมา วงคแดง
1320 ขนิษฐา สุวรรณโณ
1321 ฐิตาพร แกวมณี
1322 ธิดารัตน คลายทอง
1323 นูรูลนาเดีย สะอิ
1324 เพ็ญพิชชา คงโคก
1325 รัตติกาล คงเอียด
1326 ศิริลักษณ แซอุย
1327 ศุภรัตน บิลกอเด็ม
1328 สมฤทัย โดยวิริยสกุล
1329 สิรินญา บินยะโกบ
1330 สุธาสินี เขียวเด็ด
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
1331 จารุวรรณ สังสัตย
1332 ชนิกานต รัตนมุณี
1333 วิกานดา ขุนทอง
1334 สกุลญาณี ทองศรี
1335 สุวิมล พลนุย
1336 วาที่รอยตรีปญญาวุฒิ รัตนบูรณ
สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1337 กรรณิการ กรมเมือง
1338 ทีปกา สังวาลย
1339 มุขยรินทร พุทธาศรี
1340 เมทินี แกวพิทักษ
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1341 รุสนี แซมา
1342 วิฬนชา แกวประชุม
1343 สุนิษา นุนมัน
1344 ณัฐพงศ สืบยิ้ม
1345 ยุทธนา ชูแสง
1346 สัชณุกร จิรสูตรสกุล
สาขาวิชา ภาษาไทย
1347 กิตติญา มณีรัตน
1348 จริดา สมกําลัง
1349 เทพธิดา ฉายวิริยะนนท
1350 วิชญาพร มานันตพงศ
1351 สุมิตตา สุพิทักษ
1352 กนกภณ ศรีวิเชียรอําไพ
1353 เกริกไกร แซเลี้ยว
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
1354 กมลทิพย พลเดช
1355 ชนาพร ศรีสุวรรณ
1356 ณิชกานต วงเวียน
1357 ธันยชนก ตี้ฮอ
1358 นุศราภรณ คงสุข
1359 ปญชลิกา สุขสวัสดิ์
1360 ศลิษา ยอดสุรางค
1361 สฤษตา ขวัญคง
1362 สุนันทา เมืองประทับ
1363 จิรายุ สุวรรณชาตรี
1364 สกฤษฏ ศรีเรือง
สาขาวิชา วิทยาศาสตร-เคมี
1365 พนิดา อินทรเหมือน
1366 สวลี ทองอุไร
1367 สุภาพร ตรีไกรวงศ
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1368 ธวัชชัย นาคฤทธิ์
สาขาวิชา วิทยาศาสตร-ฟสิกส
1369 อภิญญา สายนุย
สาขาวิชา สังคมศึกษา
1370 กชพร เพชรโสม
1371 ขวัญชนก แทนออน
1372 ณัชยาพร เกิดเขียว
1373 ปรีชญนันท สังขดวง
1374 พัชรินทร มีครุฑ
1375 ภานรินทร วัฒนกุล
1376 รัชชประภา มาสุข
1377 รุงทิวา สาดีน
1378 วิไลรัตน บุญสอน
1379 สุชาดา จันทรสําเร็จ
1380 สุญาณี สุวรรณวงค
1381 เสาวลักษณ เอี่ยมพิทยารัตน
1382 ชนิตพล ดูไหน
1383 ธันยวัฒน ธรรมโชติ
1384 พงศธร ปญญานฤพล
1385 ไพรัตน ไทยสุชาติ
1386 อริญชยโรจ เวชประสิทธิ์
1387 อําพล ดาหมาด
การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา
1388 กนกวรรณ ดําโอ
1389 กมลเนตร สุขสงวน
1390 เกวลิน จุยเจริญ
1391 ขนิษฐา โลหะประเสริฐ
1392 เขมิสรา ธรรมรักษา
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1393 ชุติกาญจน มณีโชคชูโรจน
1394 ซูฮัยนี เปาะมะ
1395 ดวงอมร เรืองชูชาติ
1396 ทิพยวรรณ เพ็ชรหวน
1397 ทิพรัตน สุภาชัยกิจ
1398 ธมลวรรณ ใหมคง
1399 นุชนาฏ ไชยณรงค
1400 ภัทรณดา เผือกผอง
1401 ยัสมี โตะ
1402 วรรณิดา หมานระโตะ
1403 วลัยลักษณ พงศพุม
1404 ศศิญาภรณ หนูวาส
1405 ศศิวรรณ จรคงศรี
1406 ศิริรัตน โชคศิริโภคา
1407 สุกัญญา สุวรรณมณี
1408 สุทธิดา ขุนไกร
1409 อนงคนาฎ นุยเหมือน
1410 อัสมา หมาดงะ
1411 ธนโชติ ตรีมะณี
1412 พิศาล ทัพกิจ
1413 สิรภพ เกิดแกว
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
1414 จิณหนิภา แกวมี
1415 ชนิตา ชีววิทยสกุล
1416 ณัฐกฤษตา กุลศรีหะรัญ
1417 ณัฐกานต สุวรรณโน
1418 พิกุล ชูทอง
1419 รัตรินทร พลหาวงศ
1420 วราภรณ แกวมณี
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1421 วาที่รอยตรีหญิงสุดารัตน ธรรมรงค
1422 สุนิสา สําเภา
สาขาวิชา คณิตศาสตร
1423 กนิษฐา องศารา
1424 กิตติมา คดีพิศาล
1425 ขนิษฐา ทองปรีชา
1426 จิราพร สุขใส
1427 ฉัตรวิกา ทองเรือง
1428 ชัญญานุช ไชยเมือง
1429 ณัฐกฤตา สุทิน
1430 ดวงกมล อิ่มดวง
1431 ติยาภรณ ณ นคร
1432 ธันยชนก บุญพรหม
1433 นีรชา ติ่งตํ่า
1434 นีสรีน ออนเกลี้ยง
1435 นูรฮานีฟาร ดาโอะเงาะ
1436 บัณทิตา แกวนาเส็ง
1437 ปยะดา สองทอง
1438 พรพิมล พลสุทธิ์
1439 พิมลพรรณ รวมทรัพยทวี
1440 วรรณิศา ชูชวย
1441 วราภรณ ชูแกว
1442 ศศิพร ดวงสุข
1443 ศิรภัสสร ทองหยู
1444 สกุณา จันพลโท
1445 สิริยากร ทองตากรณ
1446 อมลวรรณ ฤทธิเดช
1447 อารียา ตราชู
1448 กฤษฎา สุภาศรี
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1449 กัมพล ชูหวาง
1450 กานตพงศ เยาดุสิต
1451 ขจรศักดิ์ จอมแกว
1452 ฐานันดิ์ ออยศรีสกุล
1453 นฤมินทร คานคร
1454 ยุรนันท ทองปด
1455 สุริยา กิ่งดา
1456 เอกภพ เริงสมุทร
1457 เอกรัฐ ประยูรยวง
สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1458 กุรเณีย ปาดอ
1459 ครองขวัญ คงทอง
1460 จิรนันท อนุภัทร
1461 จิรสิน ราชผอง
1462 จิราภา วงศปอม
1463 ฉัตรฑริกา แสงทอง
1464 ชมพูนิกข พงษนยศาสตร
1465 ณัฏฐณิชา หนูเล็ก
1466 ธนิศรา ภูววิมล
1467 ธันยชนก ชัยนันทาวิทักษ
1468 ธิดารัตน พวงจินดา
1469 นภัสวรรณ ขวดแกว
1470 ผณิตา ไชยคลาย
1471 มูฟลีฮะห กาเว
1472 เมธาวดี ดวงไชย
1473 ใยตน หีมเกะ
1474 ศศิกร พูนแกว
1475 สรารัตน คงเอียง
1476 สิรินดา รักมณี
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1477 อัสรีนา ลําโป
1478 กฤตนัย เพ็ชรหวน
1479 ฉัตรมงคล หอมเเกว
1480 ณัฐนนท นวมทะวงษ
1481 เทวัญ อินทรดํา
1482 ธนกุล ศรีสุข
1483 ธีรภัทร พรหมมา
1484 ธีรวิทย ขําราย
1485 ปญกร ชูผอม
1486 ภานุวัฒน อินทองคํา
1487 รอฉีดี บายศรี
1488 วุฒิชัย ชูกลิ่น
1489 เศรษฐวุฒิ ธรรมโณ
1490 สิทธินนท หังโส
1491 อมีนุลเลาะฮ หมาดทิ้ง
1492 เอกวิทย แสงแกว
สาขาวิชา พลศึกษา
1493 จุรารัตน ยังชู
1494 ณัฐธิดา รัตนะ
1495 ธัญญรัตน วรรณบุรี
1496 รอฮานี เหมหมัด
1497 วันวิสาข สังขะพันธ
1498 สุทธิดา ขุนอักษร
1499 อรอนงค ไกรเทพ
1500 อันทิมา กรุงไกรจักร
1501 กฤษดา กาซา
1502 กิตตินัน บัณฑิตพนาไลย
1503 จารุกิตติ์ ชองสมบัติ
1504 ซีรากี้ หนิเหม
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1505 ฑิฆัมพร เรืองกูล
1506 ณัฐพงศ เพ็งสกุล
1507 ณัฐวุฒิ ดูดวง
1508 ไตรปฎก บุญปถัมภ
1509 ธีรชัย สาริพันธ
1510 นสิทธิ์ หาญทะเล
1511 บูคอรี เกียรติอนุรักษ
1512 ปณณวิชญ เริงการ
1513 พัทรพงศ สมมุง
1514 พัสวี จรัสรัตนเศวต
1515 พุฒิพงศ พัชระวาจา
1516 ภูวิศ สวัสดิรักษา
1517 มนัสพงษ สัตถาพร
1518 ยุทธพิชัย ชุมแกน
1519 วงควิวัฒน ยอดศรี
1520 วัชรา เจริญรูป
1521 วิทิตพงศ พรหมเจริญ
1522 วิษณุ โรจนสุวรรณ
1523 สมศักดิ์ เภาทอง
1524 สันติพงษ คงเพชรธนเดช
1525 สิริวุฒิ ชูสุวรรณ
1526 อมรเทพ จินดาแกว
1527 อลงกรณ ณรงคกูล
1528 อัฐธนัย ไชยสุขัง
สาขาวิชา ภาษาไทย
1529 กนกพร ยอดวิจารณ
1530 เกศิณี ศรีสวัสดิ์
1531 จรัญยา บัวแกว
1532 จันทกานต จันทรเกื้อ
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1533 จิระนันท สุขบรรจง
1534 ชัญญานุช มาชวย
1535 ซูฮัยณีย เจะเด็ง
1536 นันทกาญจน ทองบํารุง
1537 นุชนาถ ฉัตรสุวรรณ
1538 ผกาลักษณ ชํานาญกิจ
1539 พัชรีภรณ อุยเสง
1540 ภัทรียา แสงวิเชียร
1541 วรรณวิมล สุวรรณธนะ
1542 ศศิวิมล สิงโหพล
1543 ศุภิสรา สุวรรณขาว
1544 อุปสรา สมาธิ
1545 ไอยลดา สีเปยว
1546 คัณฐี เทพทอง
1547 วิกรม สมกําลัง
1548 วุฒิพงศ บริพันธ
1549 สุชัจจ หนูชู
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
1550 กัญญารัตน ดวงศิริ
1551 ขนิษฐา ไทรทอง
1552 ฐิตินันท สุตระ
1553 ณัฐปภัสร หนูฉง
1554 ปรารถนา อินทรสมเคราะห
1555 ปาณิตา เกลี้ยงทอง
1556 ปาณิสรา ไอยศูรย
1557 ปยนันท พึ่งแสง
1558 พจนารถ จันทมณี
1559 ภัทราวดี แซตัน
1560 มนัสชนก แพรกบรรเทิง
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1561 รัตนาพร คลายสําลี
1562 วราลี ตนยะแหละ
1563 วรุณาทิตต หนูวงค
1564 ศรัญญา เตย็บอารี
1565 สุทธิดา ปาไหน
1566 กวีเชษฐ เปย
1567 ณฐนนท ลําเจียก
1568 ปกิต วัฒนะ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร-เคมี
1569 กนกพร สุขยัง
1570 กนกวรรณ ชุมชวย
1571 กมลชนก บุญธรรม
1572 เกศ ชัยสุวรรณ
1573 เกสรา สองนา
1574 จิรารัตน รอดบุญมี
1575 จีรนันท สิทธิชัย
1576 ชไมพร แกวหีด
1577 ซอฟยะห มะดือเระ
1578 ณัฏฐฏาพร รัตนพงศ
1579 ณัฐพร คงเกษม
1580 ดารารัตน เพชรประพันธ
1581 ธนาภรณ สุภัทรชัยวงศ
1582 ธัญชนก พริกเม็ดทอง
1583 ธัญญากรณ พาหุฬา
1584 ธิดารัตน ถนนทิพย
1585 นจวรรณ คงสิน
1586 นํ้าทิพย เมืองหมิ้น
1587 บัณฑิตา มนนุมาตย
1588 ประสิตา ขุนฤทธิรงค
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1589 ปยาอร เพชรพูล
1590 พนิดา คงชุม
1591 พิมลพรรณ ชูศรี
1592 เพ็ญพิชชา สายแกว
1593 ภัทรวดี จิตเวช
1594 รัตติยากร เลขะผล
1595 วรรณิศา ทองแกว
1596 วรรนิสา เพ็ชรแกว
1597 วิชญาพร ทองสงฆ
1598 วิไลภรณ เกงกาจ
1599 สุกัญญา บุญปญญา
1600 สุดารัตน คงเพชร
1601 สุดารัตน หลังเถาะ
1602 สุทธิดา แกนแกว
1603 สุทธิดา โตะดาม
1604 สุภิญญา สามหวย
1605 เสาวลักษณ พุฒสม
1606 อริศรา เพ็งแกว
1607 อัจฉรา กุลรังษี
1608 อุษมา แสงระวี
1609 ภูมิฉาน ตรงสกุล
1610 ศุภนัฐ แคลวคลาด
สาขาวิชา วิทยาศาสตร-ชีววิทยา
1611 จามรี สงแสง
1612 จุไรวรรณ ตั้งคํา
1613 ชนากานต เนาวสุวรรณ
1614 ชนิกา ปญญายุทธศักดิ์
1615 ชุติมณฑน สงปราบ
1616 ชุติมา รุงเรือง
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1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
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ฐิติญาภรณ กาญจนะ
ณัฐกานต เอียดดํา
ธิติสุดา นวลจันทร
ปภัสสร กังวานเกียรติกุล
ปจมา ชนะวรรณโณ
ปาณิสรา แปนทอง
ปาณิสรา รักเกื้อ
ปุณฑริกา ตราหนู
พรพิมล ภูมิพัทธ
ภัคจิรา ชุมนวล
ภัณฑิรา สุวรรณโณ
มลชฎา กลับสง
เมวิญา สมบูรณ
ยุวนันท จันทรพริ้ม
ระพีวรรณ กังแฮ
รัชนีกร พงษาวดาร
รัตติยา เระนุย
วิยะดา นวลแปน
ศรัณยา บุญชูวงศ
ศิรินภา ธรรมโร
ศิริพร ออสปอนดพันธ
สุภรณ เผือกปาน
สุภาพร ชูเพ็ง
อังคณา ปราบณรงค
อัญชลี ศรีวิเชียร
อาริยา เชื้อกูลชาติ
เกริกชัย สาศรีสุข
ณัฐวุฒิ แกวอินทร
พงศจรัส กั้งยอด
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สาขาวิชา วิทยาศาสตร-ฟสิกส
1646 กมลพรรณ อินดู
1647 กิตติยา เอียดแกว
1648 จันทา จิวะวงศสกุล
1649 ชลธิชา ราชประดิษฐ
1650 ธนารักษ ลําลอง
1651 นิจสุภา หลักซุม
1652 นุชนาถ นาเหนือ
1653 นูรอัฟเฟย อาหามะ
1654 นูรัชรี วาหะ
1655 เบญจวรรณ แซลิ่ม
1656 ปพาวดี ขาวชํานาญ
1657 ปภัสมน จรัสแสงวรกุล
1658 ประภัสสร โยมา
1659 มัตติกา เชาวไฝ
1660 ยุภาภักตร หมื่นศรี
1661 ยุวันดา อินทรสวัสดิ์
1662 โรนาร ปาลาเร
1663 ลดามณี มาเพ็ง
1664 วริศรา จันทรใหม
1665 วารีรัตน แกวพิทักษ
1666 ศศิภา สุวรรณทวี
1667 สาวิตรี สามารถ
1668 สุขหฤทัย อิ้วกิจ
1669 สุไรยา ดอละ
1670 อนุชตรา ปาโต
1671 กษิดิศ พรหมดนตรี
1672 กุลเดช ไลคง
1673 จักรกฤษณ เทพปาน
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1674 ชนมปกรณ บัวเนี่ยว
1675 ไชยวัฒน วัชชวัลคุ
1676 ทีฆทัศน เกลี้ยงแกว
1677 ธนวัฒน พรหมคีรี
1678 พัชรพล วงศชูวรรณ
1679 ศราวุธ พรมสังข
1680 สิริภาส นรสิงห
1681 อภิสิทธิ์ คงชิต
สาขาวิชา สังคมศึกษา
1682 กชวรรณ งูตูล
1683 ธิดารัตน จินดาวงค
1684 บุศราวดี ศรีสุวรรณ
1685 รัชวรรณ รัตนรุง
1686 รัญชนา ชนะสิทธิ์
1687 ศศิวิมล สารรักษ
1688 สายฝน เกื้อนุย
1689 สุภรรตรา ดวงจันทร
1690 อรัญญา เหมทานนท
1691 จิรวัฒน ศรีวิเชียร
1692 จุฑาวัฒน บุรัมพฤกษ
1693 ปรมินทร จุลเลศ
1694 พิชชากร ตะนุสะ
1695 อิทธิชัย รัตนะ
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย
1696 สมัชญา หูวอง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา การปกครองทองถิ่น
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1697 ธัญญาเรศ ศิริบูรณ
1698 ศศิวิมล จําเริญนุสิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา ภาษาจีน
1699 กฤษติกา เจริญเขต
1700 กาญจนา เจนใจ
1701 จริยา สมใจ
1702 ชนาภา หนูเกตุ
1703 นิรชา คงนคร
1704 ปฏิมา ขวัญแกว
1705 ปทมวรรณ สระกอบแกว
1706 อาริยา เทือแดง
1707 ธัชพล บุญเกื้อ
1708 นพดล หารเทา
1709 สิทธิโชติ แกวชะโน
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุน
1710 ฐิติมา เตชะอนันตตระกูล
1711 อารีรัตน เทพวารินทร
สาขาวิชา ภาษาไทย
1712 จุติพงษ คงขํา
1713 อัษฎาวุธ ไชยวรรณ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
1714 จิราภรณ พูลแกว
1715 นิธิทิพย ทองดียิ่ง
1716 มานิตา อักษรสวาง
1717 ยุพเยาว สุนกิจ
1718 สิตานันท บุญญตา
1719 คณากร กิติสาธร
1720 จิรวัฒน เกษม
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1721 วันมูฮัมหมัดลุตฟ โตะนาฮุน
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา ภูมิศาสตร
1722 นัตพล จีระภา
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย
1723 กนกพร มุดาสา
1724 ธันยชนก รักขนาม
1725 รอบียะห สะมาแอ
1726 วิภาพร ดุกพรหม
1727 อัยมี่ วาแม
1728 อารียา ภูอราม
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา การปกครองทองถิ่น
1729 กัญญารัตน เกษตรสุนทร
1730 วัชราวลี ตันประเสริฐเลิศ
1731 ธีระวุฒิ เกื้อเพชรแกว
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
1732 ณัฐติยา พรหมณี
1733 อทิยพร อดิศรวุฒิกุล
นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา นิเทศศาสตร
1734 นิชา วัชรคีรินทร
1735 สุปรีดา ประดิษฐ
1736 ชนาณัติ ยานวิมุต
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1737 นพดล แซอึ้ง
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา ประวัติศาสตร
1738 นูรีซัน หะยีมายอ
1739 ปาลิตา วารีศรี
1740 สุริยะวดี หนูพลับ
1741 วชิรวิทย ชิดเชื้อ
สาขาวิชา ภาษาจีน
1742 กุสุมา นิรกุล
1743 จิตสุภา พิมลเศรษฐพันธ
1744 เจนจิรา แซลิ่ว
1745 ญาณี ลิลา
1746 ธนุตรา หนูเดช
1747 เบญญาภรณ เจริญการ
1748 ปยะเนตร ไชยชนะ
1749 ยุพารัตน หลงฮัน
1750 ลลิตา ตุยกาศ
1751 ษมาพร หนูยิ้มซาย
1752 สิรภัทร นิ่มดํา
1753 สุดารัตน ปนพงค
1754 สุวรรณี ไชยประสิทธิ์
1755 เสาวลักษณ อัครชัยวรโชติ
1756 อมรางคณา สวัสดี
1757 อัสมา สายสะอิด
1758 อิกนีฟา อะนวล
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุน
1759 ชญานนันท สุขมิ่ง
1760 ชนุนาฏ เปลี่ยนจิตรดี
1761 วรัญญา สุทธาวาส
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1762 ศรัณยพร จันทรมาศ
สาขาวิชา ภาษาไทย
1763 นฤมล รัตนมณี
1764 ปวีณสุดา เหนือคลอง
1765 ปาริฉัตร นวลนาค
1766 ปาริชาติ แกวนวน
1767 วรางคณา สุพรรณชนะบุรี
1768 สุนิสา กองตระการ
1769 ภูริณัฐ พฤกษเนรมิตร
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
1770 กาญจนชฎา ทองทิพย
1771 จุฑาทิพย กลิ่นเอี่ยม
1772 จุฑารัตน นาคคลี่
1773 ญาณิศา รักษศรีทอง
1774 ณัฏกานต คงกลอม
1775 นัฐริชา อนบุตร
1776 นินี วาโด
1777 บุญสิตา พงศเลขา
1778 เบญจวรรณ แสงมุสิกข
1779 มูรนี และแย
1780 วีรอร สีนุน
1781 ศุภิสรา วิจิตรโสภา
1782 สุชาดา แซฮู
1783 อมราวดี วงศสุวรรณ
1784 อัจจิมา อินสโร
1785 คุณานนท ตุลยนิษก
1786 ศาสตราชัย เกตุรัตน
สาขาวิชา สารสนเทศศึกษา
1787 กรชนก ชวยเล็ก
1788 ชฎาพร ชัยณรงค
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ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย
1789 กนกวรรณ พูลสวัสดิ์
1790 กาญจนา แกวสีทอง
1791 กาญจนาพร แซกั่ว
1792 กานดาศิริ โชคสมัยชูเกียรติ
1793 กิ่งแกว แกวแกม
1794 จันทกานต หมื่นหนู
1795 จิตตะวัน แสงจันทร
1796 ชนษวรรณ สุวรรณโณ
1797 ณัฏฐา สมศรี
1798 ณัฐธิดา ขวัญคง
1799 ณัฐวดี ทัวยะบัตร
1800 ธนิษฐา ดําโอ
1801 ธัญญลักษณ นวลออง
1802 ธิดารัตน สุขมี
1803 นิชาภัทร พวงสอน
1804 นุจรี ทองจันทร
1805 เนวดี แกวนพรัตน
1806 เบญจรัตน นวนกลับ
1807 ปนิสา ยศแสน
1808 ปวีณธิดา สุดใจ
1809 ปญญาภรณ ทิวแพ
1810 พรอุมา แกวแกนจันทร
1811 พัทธมน มะลิพันธ
1812 แพรวพรรณ คชศิริ
1813 มาลินี คงคลาย
1814 วรัญญา แซเตียว
1815 วรัญญา มูหัมหมัด
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1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830

วิชญาพร ณะโส
แวซาฟูเราะห หะยีมายอ
ศรัณยา สีลาทอง
ศศินภา ชวยทอง
ศศิพร สุธรรมแปง
สดใส นันตะบุตร
สิรินภา คงขาว
สุภาวดี แซจู
สุไรพร บิลอะหลี
สุวิมล บิลยะแม
อสมา เมืองเลง
ชาญวิทย เมืองแกว
โนอา ศรีตุลา
ไพศาล เอกรัตนงาม
อารอฟตร สะดีเยาะ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การปกครองทองถิ่น
1831 กัณฐิกา นิลวัตร
1832 กัศมา สมานสุหลง
1833 จันทรอรุณ สโมทานทวี
1834 จิราวรรณ วรรละออ
1835 วาที่รอยตรีหญิงจุฑามาศ แซลิ่ม
1836 เจนจิรา พรหมออน
1837 ฉัตรชนก นูนนอย
1838 ชนิดาภา เพ็ชรโภคา
1839 ชาลิสา เหมสนิท
1840 ซันญา เนาวเยี่ยม
1841 ฐิติพร หนองมา
1842 วาที่รอยตรีหญิงณัฐณิชา ไพชํานาญ
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1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
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ณัฐริกา นิชรานนท
ดารารัตน หมีนหวัง
ดาลินี หมีนเส็น
ดาววิดี แกวทองพันธ
ธัญสุดา ทองดี
ธิดาภรณ ชาตรี
นริศรา แบนกอย
วาที่รอยตรีหญิงนลินี ไชยเซง
นัทริดา รอบคอบ
นัสรีน มีเด็ง
นัสวดี ทองปาน
นิตติกา จันทรประกอบ
นุชชนนี เจริญเพ็ง
ปรียาภรณ รังทอง
พรรนิภา แกวมรกต
พิชญธิดา หอเหลิง
ฟารุง สาตรไพศาล
วาที่รอยตรีหญิงภัทรสุดา กิตติยานุสรณ
ภัสสร คงเด็ด
ภาวิดา ละเอียด
ภุมรินทร ยิ่งยง
มนัญชญา ชุมคง
รุจิรัตน วงศสมุทร
วรกานต แกวประสิทธิ์
วรรณสิริ ขวัญทอง
วลัยพร หัศพงศ
วศินี เวชพันธ
วาสนา จันทรสุวรรณโณ
วิลาวัณย ทองประสม
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1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
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ศยามล รัตนมณี
วาที่รอยตรีหญิงศิริประภา คํ่าจุน
สิริมา ฤกขะวุฒิกุล
สุทธิดา สังมา
หัทยา เพชรสุทธิ์
อนงนุช ปลอดขํา
อมรรัตน สองเมือง
อรณิชา ชอนทอง
โกมล คลายทุกข
จักรกฤษณ จิ้วตั้น
จารุพงศ เกียบแกว
ชยุตพงศ บุญขวัญ
วาที่รอยตรีชัยกฤช กังแฮ
ตรรกกร เคว็จดํา
ทรงกรด กะเส็ม
ธนิสร ฉิมแกว
ธวัฒนชัย หนูตีบ
ธัญพงศ ไทยเจริญดี
ธีรศักดิ์ กองคิด
นพดล เมืองสุข
ปฏิพล สุคนธรัตน
ปองพล เห็นดีน
พงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ
พงษพัฒน บุญเทียม
พชรดนย มั่นคง
พัลลภ เจนทวีทรัพย
มูฮัมมัดอุสมาน ยือแร
ศดายุทธ นวลหอม
ศาศวัต ศศิพิสุทธิ์
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1901
1902
1903
1904
1905
1906

สัญชัย หมวดเมือง
สืบพงศ สัมมุขา
สุธิพงศ เสดเสน
อติชาติ ชวยขํา
อภิสิทธิ์ ใสยพร
อิมรอน หรันหลัง

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
1907 กาญจนา แกวประเสริฐ
1908 จิราวรรณ กานเกตุ
1909 จุฑาธิป หนูขาว
1910 ชญานิน ทองนอย
1911 ชฎานิล ศรีเมือง
1912 ชนนิกานต คลอยอุดม
1913 ชนิตา เนียมคง
1914 นภัสสร บูละ
1915 นัยรัตน พงศกิจเจริญ
1916 นาเดียร หะยีเลาะ
1917 นิติยาภรณ อักษรผอม
1918 นุดา โอะโตะฝา
1919 รัชนก มิลําเอียง
1920 รีนา เหมาะทอง
1921 รุจิรดา สุขสวาง
1922 ศวลักษณ แซเมา
1923 ศศิธร พรหมดวง
1924 ศิริพร นวลละออง
1925 สาธนา สุขเกษม
1926 สิรภัทร วรรณบวร
1927 สุดารัตน นุนสง
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1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

สุธาทิพย ดีสกูล
สุนิตา หลีหมุด
สุพรพรรณ มาศศรี
เสาวลักษณ แกวคําเสนาะ
หิรัญญา เพชรยอย
อนุสรา มาสวัสดิ์
อรษา ไกรทอง
อริสา จิรสุขประเสริฐ
อัจฉรา บุญถาวร
กิตติศักดิ์ แซเฮง
เกรียงศักดิ์ อินทเอิบ
ไกรวิชญ รัตนพันธ
ธนพัฒน อยูเจริญ
พรเทพ สืบสาย
มงคล เพชบูรณ
วีรยุทธ เพชรเขียว
สมภพ ไชยธาดา
อนุชิต อุเซ็ง
อรรณพ เพชรสุวรรณ

นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา นิเทศศาสตร
1947 กนกวรรณ เดชสถิตย
1948 กมลรัตน ศรีสุข
1949 จันจิรา อมรเวชกุล
1950 ณัฐชา ชวยดี
1951 ณิชากร สินสิริ
1952 ณิศาชล มณีโชติ
1953 ธัชชา สุภาพ
1954 ปวัณรัตน พัชณี
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1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

ยุพเรศ พรหมจรรย
รุงนภา ศิริพร
ศิริวิภา ศักดิ์ศรี
ศุทธภา เพชรสุทธิ์
ศุภลักษณ นุยหนู
สุธีธิดา ธนบัตร
สุพรรณิการ นพรัตน
สุภาวดี ประทุมทอง
อรวรรณ นวลออน
อังศุมาลี หรรษพลางกูร
อัจฉรา ยอดศรี
อุรัสยา อรชร
ชนัย แซโซ
ณัฐวัฒน วิเชียรบุตร
วรวัตร ศรีชาติ
วินัย ลือขจร
เศวตฉัตร แกวรัตน
สุพิพัฒน เกษเหมือน
ฮาฟส เจะเงาะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ประวัติศาสตร
1974 กฤตยา ทิพยหมัด
1975 กลิ่นสุคนธ วุทธิกูล
1976 กานตชนิต สุวรรณเกตุ
1977 ขวัญชนก เอียดบริสุทธิ์
1978 ชลทิวา หนูคลาย
1979 ชุติมา จิตรแกว
1980 ดวงหทัย ทิพยจันทา
1981 ธนิดา คํามณี
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1982 นราธิป ภักดี
1983 นราวดี บุญสุวรรณ
1984 นิรมล สุขแดง
1985 พัดชา ศาสคุณ
1986 ภัทรวรรณ บุญงามวงศ
1987 มาริษา พงศสุวรรณ
1988 รัชนีกร ชาตะรัตน
1989 วศินี ศรีสุขใส
1990 ศศินา เสนี
1991 สุดารัตน คงทอง
1992 หทัยชนก มณีโชติ
1993 อภิรวันท ศักดิ์สวัสดิ์
1994 อาริยา คงประสม
1995 จิรายุทธ สุขสวัสดิ์
1996 ธนดล ติ้วพานิช
1997 ธมน เรณูมาศ
1998 นรพนธ วิเชียรเกื้อ
1999 สุรชัย ชูขจร
2000 อนนท ทิพกองลาด
2001 อนันตชัย โอศรี
สาขาวิชา ภาษาจีน
2002 กณิกา ชาติภิรมย
2003 กวินทิพย รามสวัสดิ์
2004 ครองขวัญ สกุลคง
2005 จารุวรรณ ปดประสาร
2006 จินดารัตน จันทรเจา
2007 ณัฐชยา ตะลาศิริ
2008 นพรัตน คชพันธ
2009 นฤมล แซซึ่ง
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
CER9025

นัทธมน จันทกูล
นุรมา สาและ
บุษบาปภา วงศอรุณ
ปนัสยา พงศศรีรัตน
ปลายฟา จันทรศิริ
ปยะพร กําเนิด
ปยาภรณ เพชรสุทธิ์
พิจิตรา ภูนิล
พิชญานิน สังขขาว
พิชามญช ทิพยวาศรี
ภคพร ปานกําเนิด
เมธาวี บัวแกว
รัตนพร แกวเขียว
รุงนภา สังขสินไชย
วรพิชชา ปริศวงศ
วรรณวิสา ชูทอง
วราภรณ สมาแฮ
แวนฟา สืบสาย
ศิวพร คงแกว
สโรชา บุสโร
สิริพร นิลศรี
สิริภัสสร ศรีทอง
สุทธิดา สุวรรณรัตน
สุนิดา พัวศิลปชัย
อรุณี กิ้มเสง
อรุตา ชูฉางหวาง
อารดา ยืนยั่ง
กิตติ พฤติวิทยากุล
จิราวัฒน วรรณวงค
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2039 ตรีศักดิ์ สะนนท
2040 นนทกานต หมั่นเพียร
2041 ปยะพงษ สีทับ
2042 พรชัย ตันติบุตร
2043 วรนิธิ พัฒโณ
2044 สุทธิพงษ เชี่ยวชาญ
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุน
2045 กฤติยา จิตรอักษร
2046 กาญจนา กึ่งกาศ
2047 กานตรวี วงศคต
2048 จริยา บางแกว
2049 ชนนิกานต สีพันธโคตร
2050 ชยาภรณ พูลชู
2051 ณัฐธยาน ชัยมุณี
2052 ณัฐริกา เพ็ชรสุวรรณ
2053 ณัฐริณี ซุนสุวรรณ
2054 ธัญชนก ทวีรัตน
2055 ปนัสตา วรรณโชติ
2056 ปยเนตร นพเกา
2057 พันธุทิพย จันทสุวรรณ
2058 พีรดา ใจมั่น
2059 เพ็ญศิริ สุวรรณขํา
2060 มิ่งกมล เทียบศรไชย
2061 รติมา ทองแนบ
2062 ลักษิกา บุญชวย
2063 วริศรา วิจิตร
2064 ศันสนีย คัณทะโณ
2065 สโรชา ไชยมณี
2066 สาริยา สมทรง
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2067 สิริมนต สุวรรณวงศ
2068 สุธาพร เพชรรักษ
2069 อาลีซะห ชํานาญนา
2070 ปวริศร เจียะจิระวิบูลย
2071 ภัทรพงษ เอี่ยนเลง
2072 วิชญพล โมลิโต
2073 วุฒิชัย ไชยกูล
สาขาวิชา ภาษาไทย
2074 กัญญาณัฐ คําดวง
2075 ขวัญจิรา แสงสง
2076 จุฑามาศ ขวัญแกว
2077 จุฑาวรรณ ลวนอินทรชู
2078 ชญานุช สุวรรณอาภรณ
2079 ชนกพร แกวมาก
2080 ชนกานต นวลนิ่ม
2081 ชลธิชา สวางรัตน
2082 ณัฐธิชา วงศศรีหา
2083 ดวงลดา ขวัญนิมิตร
2084 ทัศศิยาภรณ สุขสง
2085 นรีรัตน ออนมาก
2086 นาซูฮา วาฮะ
2087 ปณฑารีย ออนรักษ
2088 ปทมวรรณ กิ้มแกว
2089 พัชวรรณ ดวงสุข
2090 มาริสา บิลโตะและ
2091 เยาวลักษณ แกวทอง
2092 โรสลีณา มนูญทวี
2093 ลิตา เส็นเจริญ
2094 วรดา จะมะนันท
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2095 ศจีรัตน แกวหนู
2096 สุกานดา เกื้อนุย
2097 สุธากร ณะนวน
2098 สุไหลลา สันหลี
2099 อมรรัตน จันทรทอง
2100 อาธัญญา โกมล
2101 ฮูดา บินหมัด
2102 จักรินทร แดงแสละ
2103 วรรณธัช ขุนกลางวัง
สาขาวิชา ภาษามลายู
2104 กุสุมา มัคโช
2105 จริยา ขวัญหลี
2106 ซารียะห เจะหะ
2107 ซารีหมะ หะยีอาแว
2108 ซาลีฮา มะ
2109 ธิดารัตน เหลนเพชร
2110 ธิติยาภรณ แข็งแรง
2111 นาเดีย เด็งระกีนา
2112 นิชาดา สุระกําแหง
2113 นูรไอซา เจะแวง
2114 นูรีดา เจะนะ
2115 นูรียะ พันชู
2116 เพ็ญนภา มูฮัมหมัด
2117 ฟาฎิลาฮ เส็นบัตร
2118 ฟารีดา จิตภาค
2119 ฟารีดา ลูโบะยาเซ็ง
2120 มัธณา ใยเลาะ
2121 มารีณี เดหลํา
2122 มาเรียม ดือราโอะ
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2123 รุสนี ลือไบซา
2124 รูสมีนา จูอะ
2125 วรรณยิหวา นิเซ็ง
2126 วรวีร ทรงเลิศ
2127 วีซัม ยะโกะ
2128 เสาวนีย สาเระ
2129 อัสมา หีมอะดํ้า
2130 อัสมา อาหลีสะหัส
2131 อารยา ยามา
2132 อารีสสา ปุนยัง
2133 ซูไฮมี ดอเลาะ
2134 ดันยา อามะ
2135 มูฮัมมะฟารีส กะแลแปะ
2136 อัศมาวี เจะโซะ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
2137 กชกร อนุตรเวสารัช
2138 กาญจนา หิ้นยกฮิ่น
2139 กานตชนิต ดําชุม
2140 จรรยพร ลูกมณี
2141 จันทรจิรา เตชัย
2142 เจนนี่ อีแต
2143 ณัฐธิดา รองเดช
2144 ณิชนันทน จันทรประไพ
2145 ถาวรีย ธรรมชาติ
2146 ธัญวรัตม พลภักดี
2147 ปณฑิตา ไชยพลบาล
2148 พันธิตรา นวลยอง
2149 แพรนภัส อนุพันธ
2150 แพรวพรรณราย ไชยรักษ
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2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178

CER9025

ฟรดาวส สามะ
มัลลิกา ศรีจันทรทอง
มารีนา เระเบ็ญหมุด
มินธิลา มณีรักษ
ลัดดาวัลย ทิพยรัตน
วรดา ลิ่มเส็ง
วิภารัตน สังราชกิจ
วิภาวี มะเดื่อ
ศศิธร ชูรส
ศิริขวัญ สาระภี
สานิยา สมบูรณ
สิมิลัน กันตังกุล
สุดารัตน หยูทอง
สุพัตรา จันทรแกว
สุรัชนา ปลกศิริ
สุรียพร ศรีหาวงษ
สุวนันท วรรณะ
สูไหวบะ บอเกาะ
อริสา อบเชย
อัญชิสา สะมะแอ
ณัฐกานต ภูกัน
ภาคภูมิ ตันสกุล
วสุธร กาฬสิงห
สุทธิพงษ นิเวศประเสริฐ
สุประดิษฐ ประสงคสําเร็จ
อนุรักษ กุลตัน
อามีร มะเระ
อิรวัชร เกรียงไกรฉัตร
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วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภูมิศาสตร
2179 กมลชนก อักษรวงศ
2180 กรรณิการ ปราบปญจะ
2181 ขนิษฐา ทองนิตย
2182 จีรภรณ โปซู
2183 ชุติมา สมาหยุย
2184 ซันมาร ลูกสะเดา
2185 ซีตีรอกีเยาะ สุขุมประอัส
2186 โซฟยะ สาและ
2187 ฐิสชญา คงชะรัตน
2188 ณัฐวรา สุวรรณโณ
2189 ณัฐสิมา ศักดิรัตน
2190 ณูรีซัณ โสะและ
2191 ธัญญารัตน บุญคํา
2192 ธัญญารัตน เรืองสุข
2193 นริศา คงชาติ
2194 นาซีรอฮ เจะอุมา
2195 นูรีฮัน มะเซ็ง
2196 เบญจมาศ หนูวงษ
2197 ปาลิตา ชุมชวย
2198 พิมพิกา จันทรเสง
2199 มานิตา สังขสม
2200 มาริษา สะดี
2201 ลัลนลลิต คงชวย
2202 ศิริประภา สุขอยู
2203 ศุภรัตน มุงงาน
2204 สาวิตรี ศักดิ์สุวรรณ
2205 สิรินยา วิฑูรยพันธ
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2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215

สุนิสา นันธิโย
อนิตา ฮะมะ
กมลลักษณ ภูมิรักษ
เกียรติภูมิ ปราบณรงค
ซูไฮมี นิแล
ธนุสฌา จันทวงศ
ธีรพงศ วองกิจ
นราวิชญ เรืองนาม
สันธนะ รามภักดี
อธิราช บูอีตํา

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สารสนเทศศึกษา
2216 จันทรเลขา ทองสิงห
2217 จิดาภา เสารเพ็ชร
2218 จุฑามาส คิดรอบ
2219 ฉัตรสุภางค พลลิพัง
2220 ชนนิกานต ลอมคง
2221 ชนาภา จินดาวงศ
2222 ญามีรา อีแต
2223 ณัฐฎียเซีย ปาทาน
2224 ณัฐริกา บัวแกว
2225 นวกชมน จันทรเทพ
2226 เนติมา ธรรมรังษี
2227 บุญพิทักษ จําปาพันธ
2228 พัชรพร พรหมเกิด
2229 ภานินี ตะเคียนทอง
2230 ภาวินัส วรรณะ
2231 มัลลิกา ขวัญนิมิตร
2232 มานิตา บุรีศรี
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2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243

วรณิกา จงเจริญ
วรรณศร สุกการ
วัลลภา เตียเจริญ
ศศิมาพร บัวแกว
ศุภลักษณ ชัยศิริ
สุปรีดา ดวงดารา
จิรัฏฐ ปนสุวรรณ
ธนภัทร ปานมาศ
ธนวัฒน แซคู
นราธิป เหมือนพิทักษ
รัตนะ ชัยพัฒน

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา คณิตศาสตร
2244 อภิสิทธิ์ หนูหมัด
สาขาวิชา เคมี
2245 ปยะพร บุญรอด
2246 ลัดดาวรรณ เฮงสาแม
2247 สุพรรณี สิกะพงค
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา เคมี
2248 ฐิติยา ลูกแปน
2249 นรารัตน เรืองทองเมือง
2250 พิมพวดี แกวบานดอน
2251 สุวณี หมวดชนะ
สาขาวิชา จุลชีววิทยา
2252 ปริญญา หนูเลี่ยง
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
2253 สิริลักษณ เกื้อวงค
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สาขาวิชา ฟสิกส
2254 สมฤดี ใยฝาย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร
2255 กัญญามาศ นามศิริ
2256 กานตพิชชา มีชัย
2257 เกศรินทร ทองปาน
2258 จิตสุภา หนูศิริ
2259 จิรารัตน หัวเขา
2260 ซาฟนะห ขุนปลัด
2261 ซูไฮลา ดีแม
2262 ฐานิช ศรีเมือง
2263 เดียนา เฮงยามา
2264 นาอีหมะ บาสอ
2265 นิลาวรรณ จินดาพันธ
2266 นุชญาดา ทิมลาย
2267 ผกายวรรณ บํารุงการ
2268 ผาณิต จันทโร
2269 พิจิตรา สังขทอง
2270 วทันยา สูทอก
2271 วนัสชา ศรีสุกใส
2272 วรรณิศา สนั่นแสง
2273 วราภรณ พินิจชัน
2274 วัชรีพร ชวยสกุล
2275 วันวิสา อยูนอย
2276 วิภาวดี ใจบุญ
2277 ศุภวรรณ เมืองทรัพย
2278 สุกัญญา หัสนี
2279 เสาวลักษณ กลาแข็ง
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2280 อรนภา กองเพชร
2281 อัสมา ปะหวัง
2282 อารียา โดงกูล
2283 ฮัสนา เจะเละ
2284 เกษม ทองดํา
2285 ธนดล จันทวงศ
2286 รอซีดี มะเกะ
2287 วงศกร เกาทัณฑ
2288 อนิรุต สุวรรณวร
สาขาวิชา เคมี
2289 กมลพรรณ ชูขันธ
2290 กวินทิพย แกวมาเมือง
2291 จันทรจุรีย ทิพยธรรม
2292 จุฑามาศ นุมเรือง
2293 ชนาพร ศรีทอง
2294 ชลิดา ฤทธิเดช
2295 ซัมซียะห แมฮะ
2296 ณัฐมล เลือกถือ
2297 ณัฐริกา ชูทอง
2298 ธนิสร ฝาหละเหย็บ
2299 ธารารัตน เอียบสรางกี้
2300 นิศา รัตนบุรี
2301 นุชจรี บัณฑิตชน
2302 นูรฟาซา กือเตะ
2303 เบญญา เทพชะนะ
2304 มธุรส สวัสดี
2305 มารีนา มะเด
2306 ยัสมี เกะแมง
2307 ยุวเรศ นิ่มกาญจนา
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2308 วริศรา จีระโร
2309 วาทิณี สีหวัด
2310 สุกัญญา ภารา
2311 สุชาวดี ขุนปราบ
2312 เสาวลักษณ ปลองใหม
2313 อัยรียะ มัสอูดสาเล็ม
2314 อาภัสสร นวลศรี
2315 กฤษณพงศ บรรจงเกลี้ยง
2316 เฉลิมชัย แสงแจม
2317 สมิทธ สินกัน
2318 อภิพงศ ภิรอด
สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรม
2319 จุฑารัตน หวังประโยชน
2320 ญาสิณี สวนทรัพย
2321 ธนัชพร แซเฮา
2322 เบญจรัตน รักษาภูมิ
2323 ฟาตีนา กาโบะ
2324 ศิราภรณ ตั้งถึงถิ่น
2325 สุไบดะห ราแดง
2326 อธิการ ฉิมพลี
2327 อภิสรา เพชรอภิรักษ
2328 ซาหาบูดิน โตะเซ็ง
2329 ปยะวัตร มาศจด
สาขาวิชา จุลชีววิทยา
2330 จุฑามาศ ขาวคง
2331 ชนิสรา เคลือบเพ็ชร
2332 ชัยมะอ เกาะสาเเละ
2333 ชุติมา ผดุงชาติ
2334 ซีตีอัสมา ดอเลาะ
2335 ซูไลฮะห ดอเลาะ
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2336 ญาดา จันทรเขียว
2337 ทวีติยา คงทอง
2338 นูฮา แกะซิ
2339 เบญจมาภรณ สาริขา
2340 ปภัสสร ราศรี
2341 มูรนี เวาะเด็ง
2342 วนิดา เพชรโชติ
2343 วรัชญาณนันข เทพอุบล
2344 วรัญชลี สุขกาญจนะ
2345 วราภรณ รัตนอุไร
2346 วิภาดา ผึ้งเล็ก
2347 สุรัสวดี มัทหมูหมาท
2348 หทัยรัตน จันพุม
2349 อาซีซานา ลาเตะ
2350 อามีหนะ เจะมะ
2351 ฮัสรินดา ยามาสาเระ
2352 มุซ็อฟฟร อับดุลละอาซิด
สาขาวิชา ชีววิทยา
2353 กชพร วงศงาม
2354 กนกพร เพ็งทอง
2355 กมลวรรณ อินทรพรหม
2356 กาญจนา ศรีสวัสดิ์
2357 การีมะห มะโระ
2358 คัสลียา โสะขาว
2359 จารุวรรณ เรืองเพ็ชร
2360 ชฎาพร วุนจันทร
2361 ชนกนันท กิ้มถอง
2362 ชนมชนก พงษแพทย
2363 ณรินทรทิพย พรหมคุณ
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2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
CER9025

ณัฐรัตน สามารถ
ดวงหทัย ดวงทอง
ธีรกานต ขันจาง
นภาพร ภักดีบุรี
นฤมล เลาลาด
นฤมล เวชการ
นาถระภี เยื้อนหนูวงศ
นูรีซา บูกุ
บุษยมาศ ชาญอักษร
ปยฉัตร แกวสนั่น
พิมพลภัส ทองรอด
ฟจรี หยังสู
มลนิศา แกวเขียว
รมิตา ศรีมณี
รัตติกานต ทรัพยดํา
เรวดี ชนะภัย
วราภรณ เจะเลาะ
วิภัสสร หมานมานะ
ศิรภัสสร พรหมประเสริฐ
ศิวิมล โพธิ์ศรี
ศุภนิดา ทิพวารี
สุชานาถ เลิศไกร
สุภาวดี ชุมเพ็ง
สุรายดา เจะหะ
สุวิมล วังหิน
อภิญญา พูนขัน
อรวรรณ ชวยอักษร
อาภาภรณ เมฆสุข
อามีนา สาและ
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2393 อารีดา สอนแกว
2394 ชนพล หิรัญจรัสพิวัฒน
2395 ภัทรพงศ บุญฤทธิ์
2396 อติวัณณ นิรมิตถวิล
สาขาวิชา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
2397 ใกลรุง สวัสดี
2398 ชุติมา วงษเสนา
2399 ณีรนุช ทองจืด
2400 วิภารัตน กิจผดุง
2401 ภาณุวัฒน บอหนา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
2402 กนกพรรณ เสนีย
2403 กมลรัตน ทองแปน
2404 เขมิกา ขําดํา
2405 คอลีละห ดามัน
2406 จรินันท สองแสง
2407 ชุติมา ปนสกล
2408 ณัฐินี แกววิชิต
2409 ทัศณี ศรีรัตน
2410 นภสร รัตนประภัสสร
2411 นูรฮูดา มะเซ็ง
2412 ฟาตอนะ ดาเจะ
2413 มิสบะห เยงยูนอ
2414 กิตติวัฒน ดีรอด
2415 ชวกร หิรัญนิธิรัตน
2416 ธีรโชติ โมทอง
2417 ธีรพงศ การดี
2418 นิรันดร ประดับเสริฐ
2419 แฟรนดีย สะมะลาเตะ
2420 รัฐศาสตร เครือทอง
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2421 ศราวุฒิ หัดหละ
2422 ศิริพงษ จันเต็ม
2423 ศุภนัยร กูนา
2424 เสฎฐวุฒิ สุวรรณถาวร
สาขาวิชา ฟสิกส
2425 ทัศนีม รอดเนียม
2426 ธัญลักษณ สมณะ
2427 นิรอมา หะยีดือเระ
2428 ปรียาลักษณ รอดเข็ม
2429 ยูวายรียะ สะมะแอ
2430 สิรินาถ ขุททกพันธุ
2431 อานีซา ซอและ
2432 ธีรศักดิ์ หัดเลาะ
2433 ธีระวุฒิ แตงสวน
2434 พัฒนชัย โสธารัตน
2435 สมศักดิ์ เสงนุย
2436 อับดุลมุมีน เลาะมะอะ
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร
2437 จันทนา แซหลี
2438 ซาฟยะฮ เซง
2439 ซารีนา มาเรดานิง
2440 ณัฐมล แดงกุล
2441 ธัญทิพย หนักทอง
2442 วรรณพร เจริญรูป
2443 วัชรี หมัดเจะเระ
2444 สิริรัตน ศรีวิเชียร
2445 หทัยชนก สงศรีจันทร
2446 อรวรรณ แซลํ่า
2447 เอ็นนาอํา ตะมอตํา
2448 เชาวลิน อึ้งเซง
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2449 ณัฐชนน นุยจันทร
2450 ธีรภัทร กิจพิพิธ
2451 ผดุงศักดิ์ แซลิ้ม
2452 สรรเสริญ ปติ
2453 อัมรี สะแต
2454 อัษฎาวุฒิ ยิ่งนคร
2455 อัสรอฟ เจะโซะ
สาขาวิชา วิทยาศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
2456 กมลชนก เพชรนุย
2457 ขวัญฤดี ทองยวน
2458 เจนจิรา สาแม
2459 ผกามาส วาชัยสี
2460 พรรณราย ศรีทอง
2461 มัลลิยา แสงกลัด
2462 วิลาสินี แกวขวัญเพชร
2463 ศรสวรรค พิเศษศิลป
2464 สุกัญญา ไชยฉิม
2465 อภิชญา สระมุณี
2466 ชวกร อาจณรงค
2467 ศิริพงศ วงวร
สาขาวิชา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
2468 กัญญาภัค ชวยทอง
2469 เกศรินทร โปเกลี้ยง
2470 เจนจิรา แกวละเอียด
2471 เจนจิรา สวัสดี
2472 ชนินาถ อนันตพันธ
2473 ชลธิชา พัชรวิจิตร
2474 ชุตินันท จันทรเทพ
2475 ฐิตาวดี กั่วพานิช
2476 ณัฐริกา พิทักษวงศ
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2477 ธิดารัตน บุญพาฤทธิ์
2478 นฤมล กลอมเกลี้ยง
2479 นูรมี มะสูยู
2480 นูรียะ ซียง
2481 ประภัสรา สินธุทอง
2482 ปรีดาภรณ วรรณะ
2483 ปวีณา คงบํารุงค
2484 ปาริชาติ ชอบทํากิจ
2485 ปยวรรณ สุขภิบาล
2486 ฝาติหมะ ปานเส็ม
2487 ยูสรอ ปุโรง
2488 รัตนาภรณ เชิงไกรยัง
2489 สลิลทิพย ปรีชา
2490 สุธิสา พิมพโคตร
2491 สุนิสา แตงเหมาะ
2492 สุภาวดี พรหมอินทร
2493 สุไลดา เก็มเต็ง
2494 อังคณา ขุนทอง
2495 อาซียะ หมะหวี
2496 อุสนา หนูหนุด
2497 ไอลดา สีสะอาด
2498 ฮุสนี เยะสะ
2499 ณัฐพงษ ชูทอง
2500 ดุลพินิจ ลิ่วรุงโรจน
2501 วุฒิชัย หนูแยม
2502 ศุภวิชญ จรดํา
2503 เอกอนันต กิติพงษ
สาขาวิชา สถิติ
2504 กัญญารัตน ครูอน
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2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515

จารุวรรณ สิทธาชีวานนท
ทิพยรัตน พรหมชาติ
พรพิมล คําเอียด
ภริตา ขามเขต
มาญีดา ยูโซะ
รจนาวรรณ จาริยะ
ลลิตา ทับทุย
วรรณดี จิตรแกว
สโรชา ดอเลาะ
กิตติศักดิ์ ชิตชลธาร
เกริกชัย ถิ่นวาสนา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา สัตวศาสตร
2516 ชุตินันท ปยัง
2517 รูซานา ดะละซู
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
2518 กรรณิกา คงภักดี
2519 ขวัญใจ ออซาย
2520 นุชจิรา เหมโก
2521 รัตนาวดี รัตนกาญจน
2522 สิริมา คงจันทร
สาขาวิชา พืชศาสตร
2523 ณัฐิกานต สมจริง
2524 ธัญญารัตน รักรอด
2525 แพรพรรณ จันวนา
2526 วิยะดา เหมนแกว
2527 สุพรรษา รอดเซี่ยม
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2528 สุภารัตน สงเจริญ
2529 อรวรรณ จันทรพุม
2530 วรวิทย ใยทอง
สาขาวิชา สัตวศาสตร
2531 กนกวรรณ คงภักดี
2532 กนกวรรณ ศิริกุล
2533 จุฑาลักษณ บุญศิริ
2534 ซัซวานี แกวดํารงชัย
2535 ซารีปะ หะนิแร
2536 ณัฏฐริกา อินทวงศ
2537 ทัศนวรรณ คําพรรณ
2538 ธัญจิรา อรัญดร
2539 นลินทิพย หอมขาว
2540 นันทิยา คงนคร
2541 นัสพร สะทุน
2542 นุชจรี สุกใส
2543 บุษราพรรณ พันธภาค
2544 ปรางทิพย วงษตลอด
2545 ปยะชื่น แกวยศกุล
2546 ภักตรจิรา ทองคํา
2547 เมธาพร จงรักษศาสตร
2548 ยุวดี มุขโรจน
2549 รุงเพชร ธารณชิตชนนท
2550 วัชริศา หนูขํา
2551 แววตา อินทรเพ็ชร
2552 สิริลักษณ เทพหนู
2553 สุกัลยา ตั้งจิตร
2554 สุดารัตน โพธิ์ทอง
2555 สุดาวรรณ บํารุงสุข
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2556
2557
2558
2559
2560
2561

สุรัสวดี สุนทรนนท
สุรัสวดี อนันต
อรพินท การัยภูมิ
อรวรรณ ศรีวิเชียรอําไพ
เกรียงไกร จันทดี
ธราเทพ ศรีไทยรักษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา การแพทยแผนไทย
2562 ปยะมณี กาญจนะ
2563 วริศรา สาระวารี
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร
2564 ประภาศรี นวลสระ
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา การแพทยแผนไทย
2565 ยามีละห มูดอเลาะ
2566 วนิตา เจะสัน
2567 อรอุมา เลาะสมาน
2568 อักลีมา ดอมอลอ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร
2569 การะเกด คงผล
2570 ณิชยา บุญกอง
2571 นนทกร แกวสุวรรณ
2572 นิโลบล นาคบํารุง
2573 ปยะพร เจะเส็น
2574 ภัททิยา ลายทิพย
2575 วาสนา นิสสิริ
2576 ศศลักษณ เมธารินทร
2577 อาทิตยา ขันติยะ
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สาขาวิชา สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
2578 ฮาซีลา สุหลง
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การแพทยแผนไทย
2579 กมลวรรณ ชิณวงศ
2580 กานตชนิต สงขวัญ
2581 ชรินรัตน อินทผลา
2582 ซาวซาน ดะแซ
2583 ณัฏฐา ชนะพล
2584 ณัฐกุล อาจชอบการ
2585 ณัฐวดี แจมแจง
2586 ธิชากร เขมะวนิช
2587 นัฐกานต นาวาเดช
2588 นัสรีน เงาะ
2589 นิธิวดี สมิตินทร
2590 นูรีซัน หิเล
2591 นูรีมัน ลือแบลูวง
2592 นูรูลฮูดา เจะเตะ
2593 พิชชาภา ตาวัน
2594 ฟาเตม คาเร็ง
2595 รุสนา อาแด
2596 รุสฟาตีมา ทิวาสมาน
2597 ลักษิกา สุขรักษา
2598 วรพรรณ อินหมัน
2599 สุดารัตน คงเหลือ
2600 สุวรรณา จงรักษ
2601 อติกานต ยิ่งยวด
2602 อรอนงค รักดี
2603 อโรชา แสงจันทร
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2604 อัจฉรา ฤทธิพรัด
2605 ไอลดา รําเพยพัด
2606 กฤษกร หลังลีงู
2607 อับดุลฮาฟซ อิแต
สาขาวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา
2608 เข็มภัสสร กิ้มจู
2609 เจนจิรา นาควิจิตร
2610 ดุษดี โยฆวัฒน
2611 ดุษยากรณ ดําแกว
2612 ธัญญลักษณ หนูแปน
2613 นัฏฐากานต ทิพยสุราษฎร
2614 นิชธาวัลย สกุลแกว
2615 ฟาฮาดา วาแมดีซา
2616 ยุวธิดา เพ็งพอรู
2617 รุจนารถ มากมี
2618 วริศรา นกเกตุ
2619 ศศินา อวนแดง
2620 ศิริมาศ ทองอินทร
2621 สิริกัลยา ตลึงจิตร
2622 เสาวลักษณ ดวงจันทร
2623 กฤติพัฒน จันทรไสย
2624 เกรียงไกร ทวีทรัพย
2625 โกสินทร เสมหมาด
2626 ซอลาฮูดีน มุโดะ
2627 เซน ยาหยาหมัน
2628 ณัฐดนัย ออนแกว
2629 ณัฐวุฒิ เพ็ชรสุวรรณ
2630 ดนุสรณ สงคนี
2631 ตระการ ปตุคํา
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2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
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ทวีชัย มีเจย
ธนเทพ ทองหนูเอียด
ธนพงษ แกวเจียรนัย
ธนวัฒน ทรายทอง
ธนารัฐ แกวรักษ
ธวัลยรัตน คีรีเดช
ธีรพงศ รักษาแกว
นันทวุฒน จันไกร
ปฐวิศักดิ์ ยีหมะ
พงศธร ชวยสุข
พงศพัฒน จําปาโพธิ์
พีรัชชัย คงสมุทร
ไฟซา อาแว
ภาณุพงศ มาละวรรณโณ
ไรวินท รักษาแกว
วงศธร ปานแกว
วหา สุนทรานุรักษ
วัชรพล หอหุม
วิชา วิชาธิคุณ
แวนูซี แวเตะ
ศรัณยู คานีมูลา
ศักดา สิงหมี
เศรษฐพล นันทบุตร
อภิสิทธิ์ บินแหละ
อภิสิทธิ์ สมานลักษณ
อรรถชัย หมีนหวัง
อรุณ ติเอียดยอ
อัสลัน แวอีซอ
อาพัรดี ตวันปา
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สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร
2661 กมลวรรณ พารเพิง
2662 กัญญารัตน ยอดเสน
2663 กาญจนาพร แกวแสงออน
2664 เกศริน สาดหลี
2665 จิณัฏฐิตา แขดสันเที๊ยะ
2666 จุฑาทิพย พูลสง
2667 เจนจิรา สิทธิชัย
2668 ชฎาพร มหาสุข
2669 ชาลิสา จันทคาม
2670 ชุลีพร ผาสุภาพ
2671 ซารีฟะห มัวหามะ
2672 ซูฟยะห สูหลง
2673 ซูไรฝะห เส็นสนา
2674 ณัฐริกา แกวบพิธ
2675 ดมิสา เพชรทอง
2676 ดาราวดี รักวงค
2677 ธนพร อุทิศานนท
2678 ธิดารัตน ออนชื่นจิตร
2679 นันทิยา แกวถาวร
2680 นาดูวะห แมดง
2681 นาราทิพย ประทุมรัตน
2682 นูรี ตํารามัน
2683 นูไรดา แสสาเหตุ
2684 บุษกร สังขสุวรรณ
2685 บุษรินทร หมวดเมือง
2686 ปฏิมาภรณ ศีลบุตร
2687 เปรมกมล เพ็ชรรักษ
2688 ผุสดี ชอบกิจ
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2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
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พัชณี พวงแกว
พัชรา แกวปนทอง
พาตีเมาะ สะมะ
พาตีเมาะห ลาเตะ
ฟาตีฮะห ดาระแน
ภัทรวรรณ หมานบาว
มารีนา รอนิง
มุจลินท พิศสุวรรณ
มูณา ฮามิดง
เมวดี หมานระโตะ
ยศวดี เพ็ชรคํา
รวิวรรณ ชูฤทธิ์
วรรณาลี ลอหะ
วริศรา เกิดสุวรรณ
วัลยา ยิ่งสกุล
วาสนา ทวีวงษ
ศศิธร แดงเจย
ศิริภาวัลย ลุนสําโรง
ศุภมาศ สังขทอง
สกุลทิพย ศิริธีรรุงเรือง
สิริรัตน มากสง
สุกัญญา บุญชวย
สุชาดา ชนะพลชัย
สุดารัตน แกวจันทร
สุดารัตน ชัยเพชร
สุภาพร เรืองจีน
สุภาภรณ ทองสวาท
เสาวณีย พิมวงศ
โสรยาณา มีซอ
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2718 อัสมะ มะหลี
2719 อาริสา พันธุสะ
2720 กัณรวีร กุลพัฒนสุวรรณ
2721 ธนายง ขุนฤทธิ์
2722 ธรรมรัตน ชวยเชียร
2723 ปฏิภาณ สงขาว
2724 ปรียวัฒน คงนิล
2725 ศตวรรษ หนูดวง
2726 สิทธินันท ภักดี
2727 สุรวุฒิ นามมลตรี
2728 เอกพล โตะสมัน
สาขาวิชา สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
2729 จันทิมา ธุวะคํา
2730 จารวี เพชรโชติ
2731 จิรนันท เจริญชาตรี
2732 จุฑารัตน รักษายศ
2733 ชนัญชนม เจริญวิเทศ
2734 ซากีเราะ สาเล
2735 ซาปนา สะหมัน
2736 ทัศราภรณ ชูพรอม
2737 ธนภรณ ธรรมเกิดสุข
2738 ธัญลักษณ ไชยแกว
2739 ธิดารัตน รักเพชร
2740 นาตยา ทองหนู
2741 นิลวรรณ สุขทอง
2742 นิศารัตน ยงค
2743 ประภัสสร ขวัญดํา
2744 ปริษา เขียวขาว
2745 ปวิณา คังฆะมณี
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2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
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ปทมพร พานแสง
ภาวิณี คงสุขี
มัทรีกานต บุญจันทร
มุกดา เลี่ยมกระจาง
รัชนีกร จันทรเสถียร
ไลลา ยะมา
วรุณพร สุกการ
วิมลสิริ ดําสนิท
แวอาแอเสาะ สาระนะ
ศิรินภา สุขอนันต
ศิริพร นวลสีทอง
สุชาดา หนูแบ
สุดารัตน เทพพูลผล
สุดารัตน บุญมีชัย
สุทธิดา ทาทราย
สุธาทิพย สงากอง
สุพิชชา พิบูลย
สุรัตศวดี กาศพิรุณ
อนุสรา แสละมุหมีน
อรวรรณ แสงแกว
อรอนงค สี่หมื่น
อัญมณี ศรีสุวรรณ
อาดีละห สะระนะ
กฤษณพงศ ลิขิตกาญจน
ชิษณุพงศ เหล็มปาน
ธนพัฒน ขุนทอง
ประเสริฐ กาเด็น
มานัส จันโสะ
มาโนช ศิริอินทร
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2775 ศราวุธ พรหมเพชร
2776 สามารถ มณีนวล
สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
2777 กมลวรรณ จันทรคง
2778 กรกมล บินหมัดหนี
2779 กฤษณา คณะครุฑ
2780 จริณญา มัธยม
2781 จุฑารัตน ดําสี
2782 เจนจิรา หลอพงศ
2783 ชุติมา สุวรรณลอยลอง
2784 ชุติมาภร เลงอี้
2785 ซูไฮละห แมยี
2786 ฐานิชยา เหลือนุนขาบ
2787 ธันยชนก ทองแกว
2788 นฤมล บุปผากิจ
2789 นาตาชา มนูญดาหวี
2790 โนเรีย มะเซะ
2791 พรสินี แกวจันทรทอง
2792 พุทชินี ชูหนู
2793 ฟาตีมะ นาหมาด
2794 ฟารีดา โหดนวน
2795 รสสุคนธ มีขวัญ
2796 ราตรี กิ่งมาลา
2797 วริศรา วิชัด
2798 วริศรา หมานระเด็น
2799 วันวิสา ขวัญทองยิ้ม
2800 วันวิสาห ไชยมนตรี
2801 เวธกา ขุนนุย
2802 ศศินา พันธุดุสะ
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2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810

ศิริยากร ชุมแดง
สรีดา สาระยา
สุไหรดา มาลินี
อารีรัตน ไพโรจน
อุรัสยา ขุนราม
กฤษณพงศ พนอําพน
วงศกร วัฒนเมธาวี
วทัญู แซเหง

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรไทย
2811 นรพิชญ เลื่องลือ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา ศิลปะการแสดง
2812 เกวลี ทองมีขวัญ
สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ
2813 ณัฐวุฒิ ศรีนอง
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรสากล
2814 เมธิชา ฮวดเส็ง
2815 จิตริน ไขริน
2816 ชิษณุชา สุขสมบูรณ
2817 ศิวดล สามเมือง
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา ทัศนศิลป
2818 วีระโชค เพ็ชรเจริญ
สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ
2819 สัจจกุล สุวรรณแท
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2820 หัทยา เกิดตลอด
2821 จีรศักดิ์ เทพดํา
2822 พงศกร เจริญรักษ
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรไทย
2823 กัญชพร มาลาวงค
2824 นันทิยา สหัสรังสี
2825 จักรดุลย โสภา
2826 นพดล ชางดี
2827 ประวิตร ทองศิริ
2828 พิชัย ถูกชัยภูมิ
2829 พีระชัย ปานสีใหม
2830 วริทธิ์ธิพงษ อัครภิภัทรกุล
2831 วริศ จิตฉลาด
2832 วันชัย เต็มวิริยะกุล
2833 วิวิธชัย พาหุกุล
สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรสากล
2834 กนิษฐนันท วรรณพัฒน
2835 จุวัยดี่ หวันตันหยง
2836 ฐนพร รักดี
2837 ณัฏฐนิชา พละบุญ
2838 ศิรประภา สินจรูญศักดิ์
2839 จิรกิตติ์ นฤชาติ
2840 จิรภัทร ยอดดี
2841 เจษฎา สถะบดี
2842 ชโยดม ปลอดอักษร
2843 ชีรีน พงศรัตนศักดิ์
2844 ณภัทร อิ่มใจหาญ
2845 ณัฐพงศ แซฮอ
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2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860

ณัฐวุฒิ เมืองเเกว
ตรีเพชร พงศาปาน
ธนภพ มาอยูดี
ธุวานนท สุทธินนท
ปฏิภาณ พลวัฒน
พงษสิทธิ์ ศรีทอง
ภูมิ ธรรมรัตน
รณฤทธิ์ คงฤทธิ์
วรพล ฉัตรชัยพันธ
วสวัตติ์ ดําทอง
วิฑิต จิตรเที่ยง
วีรยุทธ หมัดสี
เสฎฐวุฒิ จันทรสมมิตร
เสาวพล ศรีมหาดไทย
อรรถพล กังแฮ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ทัศนศิลป
2861 กันตกนิษฐ กันภัย
2862 จินดารัตน ปตตานี
2863 ณัฐกานต เจริญเชาว
2864 ณัฐกานต ชูอินทร
2865 สุนันทา ศรีเรือง
2866 โสภาวดี เสนาคชวงค
2867 กฤษดา จาวิสูตร
2868 เฉลิมพันธุ มีขํา
2869 ธนกฤต เรืองปาน
2870 ศิวทรรศน สัมพันธรัตน
2871 สถาพร เพ็ชรสุวรรณ
2872 สมชาย สีดําออน
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สาขาวิชา ศิลปะการแสดง
2873 กาญจนา นุนสงค
2874 ชนิสรา บุญยอดมิ่ง
2875 ไดอานา หนังสือ
2876 ธนัญญา กันตังกุล
2877 ธัณทิตา บุตรคง
2878 นิลวรรณ สวนพุม
2879 บุณยาพร รอดเอียด
2880 ปจชิมา สีสุวรรณ
2881 ปาริชาติ สังขาชาติ
2882 พิพิธพร หนูเนียม
2883 พิมพภูวฎี ปราบเสร็จ
2884 ภัททิยา ทัพภะ
2885 ยุพารัตน แกวจันทร
2886 รุงนภา ชุมประเสริฐ
2887 ลักขณาวรรณ คชรัตน
2888 วนิดา สุวรรณรงค
2889 ศศิมา ทวีชนม
2890 สุภาวดี บุญกําเหนิด
2891 หทัยกาญจน รอดชวย
2892 จตุพล บุนนาค
2893 ณัฐยศ แกวทอง
2894 นพดล แสงสุวรรณ
2895 รัตนพล กาญจนารักษ
2896 วรากร สุพรรณทาว
2897 สรวิศ สมพรหม
2898 อภิสิทธิ์ ไพโรจน
สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ
2899 กิตติยา ฆังคะวณิชกุล
2900 ซารีขอ ใจดี
CER9025
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2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
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ณัฐปวีณ จันมีศรี
วาที่รอยตรีหญิงเนตรนภา ฝงกิจ
ประภาภรณ เพชรแกว
วราภรณ เพ็ญมาศ
วิชชุตา จันทรแกนแกว
ศศิมล หมื่นใจ
เสาวนีย สามชุม
อุษณีย นางสวย
เดนไท พรหมแกว
ทศพล ลิ่วธนโชษิตกุล
ธนาพล ศรีกระจาง
ธรรมโรจน ออนละออ
ธีรเมส ขาวสังข
นพเกา แกวนพรัตน
วิษณุ นกนอย
โษฑสิน เดือนจํารูญ
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