รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2565
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาที่ยั่งยืน
2917 พันเอกเฉลิมพงศ คงบัว
2918 ชาญเกียรติ รัตนบุรี
2919 อังกูร แกวยอง
สาขาวิชา วัฒนธรรมศึกษา
2920 กรประพัสสร เขียวหอม
2921 ปาริชาต กสุรพ
2922 รื่นฤทัย รอดสุวรรณ
2923 ศิริอร เพชรภิรมย
2924 สมทรง นุมนวล
2925 สาวิตรี สัตยายุทย
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
2926 นันทรัตน วงศแฝด
2927 สุรียพร กําเนิดกลาง
2928 อามีนี เจะลี
2929 จิราวุฒิ สีเงินยวง
2930 วัฒนณรงค มากพันธ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม
2931 สิบตํารวจเอกบุรวัชร สุวรรณคีรี
2932 รอยตํารวจเอกสมชาย รัตนชูศรี
สาขาวิชา การปกครองทองถิ่น
2933 หนึ่งฤทัย ใหมเพ็ชร
2934 ณัฐชนันค ทองเหมือน
2935 รอยตรีปฏิภาณ แกวมาก
2936 สันติภาพ อินทรัศมี
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การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
2937 กมลพรรณ ศรีสิงห
2938 กุหลาบ อารีวงศ
2939 ขวัญกนก วัตตธรรม
2940 คอลีฟะฮ เจะโดสามะ
2941 จุฑารัตน คงพูน
2942 จุฑารัตน เดชสุวรรณ
2943 จุฬารัตน จันทรคง
2944 ชัญญานุช มูลวิชา
2945 ซารีปะห เจะเลาะ
2946 ญาดา ชาติภิรมย
2947 ณภัทร เนื่องศรี
2948 ทิพวรรณ ศรีทองแกว
2949 ธันยธร มุณีศรี
2950 นูรีดา แวนามะกัน
2951 นูรีหยะ ยีสะอุ
2952 บัณฑิตา ดําเรืองศรี
2953 บุษรา อารียาภรณ
2954 ปรีดา ปะดุกา
2955 ปยะพร เระดุมหลี
2956 พิชญาดา สุตตะคาร
2957 พิมพกมล ศุภโชควารี
2958 เพ็ญประภา พรหมมณี
2959 เพ็ญศรี ศิริมงคล
2960 ฟารุง หมั่นสนิท
2961 มาสเตาะห เจะโซะ
2962 มุรนี ยีเฮ็ง
2963 ยศรินทร คงแกว
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2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
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รุงนภา ไชยถาวร
ศรีสุดา ชอบงาม
ศุภวัลย ชูมี
สาแลฮะ ดีซะเอะ
สุนารีย พันธุเมฆ
อรรวี เกียรติไพศาลโสภณ
อาทิตวรรณ ตวนศิริ
อาแอเสาะ หลีจําเริญ
กฤติน เกียรติธนภูษิต
เจษฎา รอบคอบ
ชาลี ลูกเหล็ม
ฐิติพล ทองมาก
ณัฐพล เจะสารี
ธวัชชัย พูนนวล
นครินทร โตะเยาะ
นาซอรี มะสาอิ
ปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล
พรพิพัฒน ไชยสวัสดิ์
ภาณุวัฒน ลิมาน
ภูวดล ภูมิวณิชกิจ
มามะซากี ดีแม
ยาหยา อุเซ็ง
วรวุฒิ ชูเย็น
วันเฉลิม วุฒิวิศิษฏสกุล
สิทธิศักดิ์ เงินกลาง
วาที่รอยตรีสุรทิณ ศิลปพรหมมาศ
หะซัน หมาดโหยด
อมร หวันปะรัตน
อับดลรอหมาน สอมัน
หนา 3 จาก100

2993 อัสมี สมาน
2994 เอกชัย อุตอามาตย
สาขาวิชา การวิจัยและประเมิน
2995 ตอยยีบะห สาและ
2996 นูรมา นิสาและ
2997 บุณยทรรศน หมื่นละมาย
2998 ปยรัตน ทองเต็ม
2999 ฟาดีละ แซะเฮง
3000 มัสนี คงแกว
3001 พีรธัช เพชรเกตุ
3002 วัชรินทร กองสุข
สาขาวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3003 ชุติกาญจน สลาหลง
3004 สุไฮลา หมัดเลียด
3005 เขมนที ศรีสุขลอม
3006 มะสานูสี อาลี
3007 วิชัย รัตนศิริ
3008 ศักดิ์นรินทร เพ็ญจํารัส
สาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร
3009 กอมารียะห หะ
3010 กัญญวรา สมประดิษฐ
3011 ฐิตาภา เตกฉัตร
3012 ดวงกมล เกลี้ยงแกว
3013 นันทิชา ทวีรัตน
3014 นัยนา เศียรสุวรรณ
3015 นูรีมาน สือรี
3016 พิชญสินี เจดียรัตน
3017 ภารดี รัตนจามิตร
3018 เมธินีย สรรเสริญ
3019 ลักษณารีย ธรรมศรี
CER9025

หนา 4 จาก100

3020 วิภาดา สุขเขียว
3021 สิริมล มาฆทาน
3022 สุธาสิณี นันทวงษ
3023 สุพัตรา พรหมฤทธิ์
3024 กองเกียรติ เสนกัลป
3025 ชารีฟ สุรินราช
3026 ภัทรกิจ เจริญชาง
3027 วุฒิชัย ชอเสง
3028 สถิติ เลื่อนแกว
3029 หรัณย หมื่นรัก
3030 หฤทธิ์ แซคู
สาขาวิชา เคมี
3031 จตุพร อินริสพงศ
3032 เทพศิริรัตน นิตยโชติ
สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3033 ทิพยธิดา ดิสระ
3034 นงลักษณ หนูประสิทธิ์
3035 สุธิดา อินทรัตน
3036 มาหะมัดสาปารี หะยีมะเซ็ง
3037 ยะฝาด นิแหรม
3038 วีรโชติ ฤทธิ์โต
สาขาวิชา พลศึกษา
3039 ชัยยุทธ สุขพันธุ
สาขาวิชา ภาษาไทย
3040 นายูฮัน กูจิ
3041 มนชิดา หนูแกว
3042 เกษม สุขชวย
3043 ธีระพล พงษพิมาย
3044 สุพล จินตเมฆา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
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3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052

จุฑามาศ จิตตบุญ
ธันยกานต เกียรติขวัญบุตร
บัณฑิตา แกววิจิตต
ระวิวรรณ กงชัยภูมิ
ศิวลักษณ ขุนนิคม
สาวิตรี อินอุทัย
หวันอาตีเกาะ ลาเตะ
อดิศักดิ์ ชนะเมือง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
3053 จุไรรัตน มัดผิน
3054 ซานิตา ไมมะหาด
3055 ธันวิกา จันทรทอง
3056 วรรษชล ดีละมัน
3057 รณชัย ไชยกูล
สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาสังคม
3058 แวนูรียะห แวสแลแม
3059 อรรถพงค คชศักดิ์
สาขาวิชา ไทยคดีศึกษา
3060 เตชธร ตันรัตนพงศ
สาขาวิชา ภาษาไทย
3061 กมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ
3062 จินดา วรรณรัตน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตรและคณิตศาสตรศึกษา
3063 พัชรี เรืองสวัสดิ์
3064 เสาวณี ทองเกิด
3065 ธิณนิวัต บรรลือพืช
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3066 ศุภนัส นงคนวล
สาขาวิชา ชีววิทยา
3067 วรัญญา แกวฤทธิ์
3068 ฮูดาดีนี ดาโอะ
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
3069 ณัฐกานต มากสุวรรณ
3070 สุทธิดา วิจะสิกะ
3071 จรัญ ปจฉิมเพ็ชร
3072 ปยะ ขวดแกว
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
3073 พรนภา ชุมเชื้อ
3074 สิรินยา โมสิกะ
3075 วทัญู ชูประจิตต
สาขาวิชา ฟสิกส
3076 กัณฐิตา บุญรักษ
3077 มนตรี รันทดสราง
3078 สุเจนต พรหมเหมือน
3079 อาณัฐ พริกเล็ก
สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา
3080 ชนิตา มลิวัลย
3081 ชอผกา สุขุมทอง
3082 ธนภรณ จุลพูล
3083 นวรัตน สังขเรือง
3084 ปุญชรัสมิ์ ศรีชัย
3085 ศดานันท แกวศรี
3086 อรสา จงรักวิทย
3087 ยาเซร หะสาเมาะ
3088 อรรถพร บัวชื่น
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรการเกษตรอยางยั่งยืน
3089 กัลยา ไลกสิกรรม
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3090
3091
3092
3093

จิตรา อินเกตุ
หฤทัย อินยอด
ศรราม แกวตาทิพย
สมควร วรรณรัตน

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
3094 จิราพร พัฒนมณี
3095 ธนันญา เสงคุย
3096 นาปเสาะ มะเซ็ง
3097 แพรพลอย ฤกษเมือง
3098 ยมาภรณ ทักษิณ
3099 ยามีหละ ใมหมาด
3100 ละมุน แสงสุวรรณ
3101 สิรภัทร โชคอํานวยสิทธิ์
3102 อรธิรา พลจร
3103 ณัฐสิทธิ์ สองเมือง
3104 ศุภชัย แกวดวง
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน
3105 ปนัดดา อินทรดํา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ
3106 ณิชากร ชัยศิริ
3107 ธุมาวดี ศรีชัย
3108 นูรมีย แลแมแน
3109 ปาลิตา ดําสุข
3110 พัชรี ทองชวย
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3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118

พิมพใจ ลิ่มวัฒนา
ภัทรวดี กฤตรัชตนันต
ศิริวรรณ สุขอนันต
กันณทรากร ขวัญโตะเระ
เนาวาฟ หลีสหัด
ปติพันธ แจมนาน
มูฮําหมัดกิสตีย กีโตะ
ยุทธนา ดอกเทียน

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา การตลาด
3119 นิตชา พูลภิรมย
สาขาวิชา การประกอบการและการจัดการ
3120 ซาฟารา บิลหมัด
บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา การบัญชี
3121 กันตสุดา ปนทองคํา
3122 กิตติญา ทองสุข
3123 ฐิตามน ดวงเลื่อง
3124 นุชรดี กิ้มเสง
3125 ปรียานุช โตะสอีด
3126 พรฑิตา จรสุวรรณ
3127 พาตีเมาะห ยูซบเซียม
3128 ฟารีดา หะหนัง
3129 สาวิตรี ดําดวงโรม
3130 สิรินญา คงทอง
3131 สุนิตา นพวงค
3132 อภัสชา เครือแกว
3133 คงศักดิ์ ปฏิญาณสัจ
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เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร
3134 ปาริฉัตร ปราบพาลา
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม
3135 นํ้าฝน เจริญธนวิธ
3136 อริษา ศิริรักษ
สาขาวิชา การตลาด
3137 มยุริญ คํานวล
สาขาวิชา การประกอบการและการจัดการ
3138 กูนาริดา มณีกามัน
3139 เจนจิรา เพชรศรี
3140 สุดารัตน กลับฉิ่ง
3141 จิตรภาณุ บริสุทธิ์
บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา การบัญชี
3142 กฤษณา นวลแกว
3143 กุลกนิตย ทองมาก
3144 เกวลินทร บัวทองผุด
3145 ชนกสุดา คงสง
3146 ชุติมา เดชคุม
3147 ญาสุกาญจน ฤทธิ์รัตน
3148 ณัฐสุดา แกวรมวัน
3149 ดรุณี สุขเกลี้ยง
3150 ปรัชลี จิตแฉลม
3151 พัชรินทร แกวกอง
3152 รณิตตา คงขาว
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3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161

สุธิดา ยองเซง
สุธีธิดา เรือนแกว
สุภาพร ศรีสุวรรณ
อภิญญา อรามเรือง
อรอุมา เครือแกว
อัญชิสา แซลิ่ม
นันทวัฒน จิตรา
อภิสิทธิ์ กองมี
อาสมาวี มูซอ

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการการคาปลีก
3162 นราทิพย ตุลยสุข
3163 รัชดาภรณ สุวรรณะ
3164 อมรรัตน ชุมหมัด
3165 ฉัตรชนก เทียมเมฆ
3166 ธนกร ณ ถลาง
3167 ภูรี ยานะวิมุติ
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม
3168 กชกร ธัชวดีกิตติฤกษ
3169 กนกกร ทองเพชร
3170 กาญจณา กลาแข็ง
3171 การติมา สระมุณี
3172 กุมารี เปาะเลาะ
3173 กุลธิดา ยอดศิลป
3174 เกศราวรรณ สีกรด
3175 ขวัญฤดี ออยปก
3176 จิรวดี รัตนชัย
3177 จิราวรรณ เสนียวงศ ณ อยุธยา
3178 จุฑาพร บุญสิงห
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3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
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จุฑามาศ พูนเพิ่ม
เจนจิรา บุญโสภาส
ชนาภัทร คงสี
ชุติมณฑน ผอมนุย
ชุติมา หนิมุสา
ซอฝยะ หมาด
ฐานิช อินนันชัย
ฐานิดา ศรีจันทรงาม
ฐิติมา แกวชูเชิด
ฐิติมาพร สังขพงษ
ณัชวรรณ นิลสุวรรณ
ณัฐกาณต ราชยอด
ณัฐมน วิเศษ
ณัฐริกา ยังแกว
ณัฐลิตา ชวนวัฒนา
ทิพวรรณ ศันสนะวิศิษฏ
ทิพวรรณ อรนพ
ธัญญารัตน ปตตะวัน
ธัญรัตน สีสมาน
ธัญลักษณ ปงเอี้ยน
ธัญสุดา คําฤทธิ์
ธิดาทิพย ปานทอง
ธิดาภรณ สักแสงโสภา
นริศรา นิยมเดชา
นฤมล ทุมพันธ
นวรัตน กาลพันธธนพร
นาซูฮา บอตอ
นารมี หะยี
นิชกานต สุทธิบูรณ
หนา 12 จาก100

3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
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นิฐินันท แซเลา
นิธินาถ ราชแกว
นุชริญา แกวหนูนวล
นูรดีนี โตะแปเราะ
บุญญาพร แซอั้ง
ปทมพร ชูเทียน
ปรียาพร สุทธาศรี
ปยนุช มาละวรรณโณ
เปรมฤดี เวชโช
พฤกษา นายสู
พลอยพรรณ ทองเพิ่ม
พัชราพร นิลสุวรรณ
พาขวัญ ประสมวงค
พิชายา ประสมวงค
ฟรยา ยูโซะ
ภัทราวรินทร วองทวี
ภาณิศา นาคปาน
ภิญญสุประภา หิตะคุณ
มยุรี หมานเจริญ
มุกรินทร แซซื้อ
รวิษฎา คงแกว
ระยา สันอี
รัญทิยา สุวรรณจํารูญ
รัตติยา บุญเพ็ญ
รัตนาภรณ หนูวิไล
ลีลาวดี พิทยธนวัฒน
ไลลา บินพะ
วรารัตน ผองใส
วรารัตน ยานะวิมุติ
หนา 13 จาก100

3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
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วันรอวิยานีย หละติหมะ
วาซีนีย อุทัยรังษี
วาสนา สุวรรณคีรี
วิภาวี ชูแทน
วิมล ชนะเลิศ
ศศินา มามะ
ศศินิภา ณ พัทลุง
ศิรินันท รัสมโน
ศิริพร จําปาทอง
ศิริรัตน ชัยกลิ่น
ศิริวรรณ กิ้มภู
เศรษฐี หนูเกตุ
สริตา ราชแปน
สโรชินี แซจาง
สหพร ผิวดีสกุล
สายฝน หวังรัตน
สาวิตรี แกวรัตน
สิดา หลีหมาด
สุชาดา สุขชวย
สุทธิรักษ แกวสุกแสง
สุธัญญา โมงทุน
สุธาวัลย สุดสุข
สุธิดา พินิจกุล
สุธินันท รัตนแกวมณี
สุนันทา อรามเรือง
สุนิษฐา สังทรัพย
สุพรรณี ดอเลาะ
สุมนา พรหมเรือง
สูปยา มะ
หนา 14 จาก100

3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
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โสภิดา แกวดี
หทัยรัตน ขวัญชาติ
อภิญญา ยิ้มแยม
อรกช บัวชัย
อรญา ชูทอง
อรพรรณ หนูสงค
อริสรา ใจดี
อรุณพรรณ สุขเกษม
อังคณา กรสุทธิ์กวิน
อามีเนาะ หลงแดวา
อามีเราะห สือนอ
อารียา หลําโสะ
อารีรัตน ชูชนะ
อาลิจะ เม็นหมูด
อูมี บราเฮงปลูกา
อูไมซะห หะยีหวัง
กฤตภาส มีเย็น
กันตพงษ ละอองพันธุ
คณิศร เกิดทรัพย
เจษฎา บุญมา
ชนินทร กระจางศรี
ชัชชน วรธรรม
ณัฐพันธ แกวสุรพล
ธัญญากร สงเสริมสุข
ธีรพล เพ็ชรรัตน
ธีรภัทร จรณโยธิน
นครินทรฺ โลหสุริยะ
นันทวัฒน ทองฉัตร
เบญจพล หนูนุม
หนา 15 จาก100

3295 พิชุตม พัฒนกุล
3296 เฟาซี เกษา
3297 ภาณุวิชญ เจริญสุข
3298 มรุเดช สุทธิชัย
3299 รัตนะชาติ แซซื่อ
3300 รัตภูมิ คงดวง
3301 วรวิศ ทรงสกูล
3302 วรวุธ ศรีวิภากุล
3303 วริศปกรณ ชูทอง
3304 ศิรวิทย รื่นหาญ
3305 ศุภเดช สุขทิพยคงคา
3306 สิทธิกร ยอดพิจิตร
3307 สิรวิชญ หนูนอง
3308 สุขพิพัฒน คีรีรัตน
3309 อดิศรณ สินราช
3310 อดิศักดิ์ เส็นเจริญ
3311 อภิสิทธิ์ จิตณรงค
3312 อิทธิกร ทอดทิ้ง
สาขาวิชา การตลาด
3313 กรรณิการ สิทธิไชย
3314 กัลยรัตน ศรีมะหันโต
3315 ขวัญชนก ใจกลา
3316 จัตตารีย ชูสงค
3317 ชุติมา กาแกว
3318 ซูณิตา สาเระ
3319 ณภัทร รัญเวศ
3320 ณัจดา แขกพงค
3321 ณัฐทวิกา เชื่อมใจ
3322 ณิชนันทน สาธุวงค
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หนา 16 จาก100

3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
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ดวงฤทัย บารพิกุล
ดารินทร สาสุนีย
ตรงกมล นวลสกูล
ธนัชชา วัดจัง
นราภรณ เกื้อสุข
นาติญา หมัดดีน
นิศาชล วิจิตรจรรยา
นิศารัตน จิตตพงษ
นิสรีน รัตนพันธ
นูรีตา มามะ
ปณิดา นิยม
ปวีณา งิ้วฉิมพลี
ปานตะวัน จันทรภูธร
ปยวรรณ ขนอม
ปยวรรณ ยอดแกว
ปยะวรรณ ศรีถาวร
พรนิตา ศรีจันทรงาม
พิชามน ปางวัชรากร
พิมพพิดา พรมขาวทอง
มัทนาวดี พันธุเณร
ยุวดี ศรีบุญเรือง
รัตนาพร เจริญสุข
วิชุดา ธรรมจินโน
ศศิประภา กิจศิริ
ศิราวรรณ จันทรทอง
ศิริกุล สาครไพบูลย
สุกัลยมาส รัตนเตโช
สุทธิกานต จงกลมณีย
สุธีกานต เพชรโชค
หนา 17 จาก100

3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
CER9025

สุนารี มินชะ
สุนิตา บูละ
สุภาพร พูลขาว
โสริยา แปนนวล
อธิกานต ศิลปประสม
อลินา อิสลาม
อาทิตติยา คงยืน
อาทิตธิยา สุระกําแหง
อามานี ดอเลาะ
อารียา ทองดีเลิศ
อุสุมา มรรคโช
ฮูไรดา แพทยหมัด
กรวิชญ ขุนพลชวย
กันตณัฐ ตองเซงกี่
กาแมน หมัดอะดํ้า
ณัฐพงศ ชูมนตรี
ณัฐพล ปานแดง
เทพรักษา กังแฮ
ธนวัฒน กองสวัสดิ์
ธนาสิทธิ์ เตชพัฒนากร
ธีรเดช ศรีอินทร
ปพน คงเกตุ
ปยบุตร ทองดวง
ภามวิน ยันตรกิจ
วชิรนัน ทองเส็ม
วสันต วังนิคม
ศรินทร กูโน
สุรเชษฐ ใจคํา
หัตถชัย วิจิตรโสภา
หนา 18 จาก100

3381 อดุลย มุเส็มสะเดา
3382 อัครภูมิ ชายแกว
3383 อัษนัย สาเราะ
สาขาวิชา การประกอบการและการจัดการ
3384 กิตติยาพร เทพแกว
3385 กุลณัฐ จักษุภาค
3386 กุลณัฐ หวังสปราบ
3387 กุลธิดา สุวรรณกาญจน
3388 เกตุกนก ดวงจันทร
3389 ขนิษฐา สุวามีน
3390 เขมปณฑา เศียรอุน
3391 จรรยพร คลายคง
3392 จันทรทิพย มีเอียด
3393 จารุวรรณ บัวเกิด
3394 จิราณี เหมือนชัย
3395 จุฑามณี จูเซงเจริญ
3396 จุฑามาศ พิทักษ
3397 จุฑามาศ ยกแกว
3398 จุไรวรรณ สหวรรณ
3399 ชนากานต โยธา
3400 ซูไรดา ไหมดํา
3401 ณัชชา ทุงหวา
3402 ณัฐฐาพร นาคสุวรรณ
3403 ธิดารัตน เตยแกว
3404 ธิดารัตน นุนนา
3405 ธีรารัตน บุญชูประภา
3406 ธีรารัตน เหลื่อมปุย
3407 นริสา บินอาสัน
3408 นฤมล สุภาพกุล
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หนา 19 จาก100

3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
CER9025

นัฐิมา เตบบุตร
นัสเราะ เขียวสะ
นิตยา กิตติบุญญาทิวากร
นุรไอนี ลิขิตพัฒนา
นูรฮายาตี เตะ
เบญจมาภรณ สุขยอด
ปาณิศา ดําเขียว
ปยพร ทองวงศ
ปุณยนุช ปฐมรัตน
ผกากานต มะโนภักดี
พนัชกร จันผุด
พรชิตา นรากิจ
พัฐสุดา มุงเคน
ฟรณี เจะอามะ
ฟาตีฮะ ยะโกะ
มลิวัลย คงศิริ
มาริษา โสะดํา
มารียา หมัดสุเด็น
มาเรียนี ลาเม็ง
รวิวรรณ คําเพชร
รสสุคนธ นิเจริญ
รัญชนา สุวรรณขาว
วรรณกร ศิริวัง
วรัญรดา ธํารงธวัชชัย
วราพร แกวเอก
ศศิกานต สุวรรณตรี
ศศิธร คําทอง
ศิริวรรณ ยงคําชา
ศิริวรรณ ศิริสวัสดิ์
หนา 20 จาก100

3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
CER9025

ศิโรรัตน อุยสุย
ษาวินันต สังขแกว
สายใจ เตบหนี
สีตีปาตีเมาะ อาบู
สุจินันท ใหมวัด
สุชานาถ ทัศกูลกิจ
สุทธญาณ คงจันทร
สุเปรมปรีด สงวนโสตร
สุพรรษา ทองวงค
สุพาวดี สุวรรณโณ
เสาวลักษณ รุงเรือง
อภิญญา ยวงใย
อัญชนา นาครอด
อารียา สรรพกิจผล
ชนัสนันท ชูดํา
ชํานาญวิทย หนูเพ็ง
ฐิติวัฒน กั้วพานิช
ณัฐวุฒิ พิทักษจินดา
ธนาธร เกตุสุวรรณ
ธนิสร เกิดกมลคุปต
ธฤต มั่นคงวิวัฒน
ประสงค กิ่งวชิรา
ปสกา เสนียรัตนประยูร
ฤทธิพร วงศอินทรัตน
วุฒิภัทร มะสมัน
สุภัทรชัย ทองสม
อธิป บุญบํารุง
อนุชา ชวยชายนิล
อับบาส มานะผล
หนา 21 จาก100

3467 อุดมศักดิ์ เครือจันทร
บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชา การบัญชี
3468 กนกพร บัวแกว
3469 กนกพิชญ จันสิริโชติ
3470 กนกวรรณ ภักดีฉนวน
3471 กนธิชา คงราช
3472 กนิษฐา บุญสง
3473 กมลรัตน รัตนพฤกษ
3474 กมลวรรณ อุทัยหัสน
3475 กรกช คงเล็ก
3476 กรกานต ยังชู
3477 กรรณิการ ชัยเพ็ชร
3478 กษิราณัท ผุดผอง
3479 กอรีเหยาะ มะเด็ง
3480 กาญจนา บุญเรือง
3481 กานติมา โกศล
3482 กิตติมา เสียงหวาน
3483 กุลณัฐ ตรงชาติ
3484 กุลธิดา แกวโชติ
3485 กุลธิดา เต็งรัง
3486 วาที่รอยตรีหญิงกุลนันทน เณรานนท
3487 เกณิกา ทองใสพร
3488 แกวชฎา เฉพาะตน
3489 ใกลรุง สุวรรณรัตน
3490 ขวัญฤดี สันโดด
3491 งามนิจ นามแกว
3492 จณิสตา รัตนบรรดาล
3493 จรรยพร หมวกเทพ
CER9025

หนา 22 จาก100

3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
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จันจิรา แกวทอง
จันจิรา พิทักษคุมพล
จันจิรา แสงจันทร
จิดาภา ทองออน
จุฑาทิพย หนูอินทร
จุฑามาศ ทองขาว
จุฑารัตน นวลนุม
เจนจิรา รักบัวทอง
เจนฤดี นุยสีรุง
เจริญวรรณ กลัดทอง
ชนมชนก นิลจันทร
ชนากานต ธรรมธินโน
ชลภัทร สินศักดิ์ศรี
ชลิตตาภรณ โชติรุงโรจน
ชัญญา วิทยารัฐ
ชัญญา สันตะโร
ชุติกาญจน แกววิเชียร
ซัลมา สะเมาะ
ซีตีคอดีเยาะ บรรจงรัตน
ซือราดา ยูโซะ
ซูฮัยนี ดีวาเด
ซูไฮดา ดือราแม
โซเฟย วันสุไลมาน
ณัชชา บัวพรหม
ณัฏฐณิชา มิ่งแกว
ณัฐกฤตา ศักดิ์ณรงค
ณัฐกานต ฉิมสังข
ณัฐณิชา ชูศิริ
ณัฐณิชา ทองคํา
หนา 23 จาก100

3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
CER9025

ณัฐณิชา มลิชู
ณัฐทิชา วรกิจจาภรณ
ณัฐธิชา แกวผลึก
ณัฐธิดา พุทธกูล
ณัฐนิชา ชูทอง
ณัฐภวีร ชุมแสง
ณัฐมน ชะนะ
ณัฐริกา จันทรอักษร
ณัฐริกา ณ สังข
ณัฐริกา ถิระผะลิกะ
ณัฐวจี แกวทองประคํา
ณัฐวดี แสนเดช
ณิชกมล ยืดยาว
ดวงดี ธุระกิจ
ดารุณี สกุลเล็ก
ดาเรศ จันทระ
ถนอมวรรณ กุลสวาง
ทักษิณา ฤทธิชัย
ทิชากร เกิดทิพย
ทิวาพร จันทรนิ่ม
เทพธิดา ทองศรี
ธนญดา สุวรรณมณี
ธนพร แกวทอง
ธนาภรณ เพิ่มเขตรกิจ
ธันยกานต บุญศรี
ธันยชนก รอดพิทักษ
ธิติมา เอี๋ยวประดิษฐ
ธิษณามดี ศรีสุข
นทิกา เพชรวรรณ
หนา 24 จาก100

3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
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นภัสกร บัวมา
นราทิพย มะเดื่อ
นรินรัตน ยอดพิจิตร
นริศรา สุขสด
นริสรา หมีทอง
นรีรัตน คงหวัง
นฤมล แกวมณี
นฤมล ศรีไชย
นลินนิภา เฉิดฉิ้ม
นัตธิกา ทองปาน
นันทญา บุญจันทร
นันทภร ชดชอย
นันธชนัน บัวดาน
นํ้าทิพย มุสิกรังศรี
นิญาดา หนูทอง
นินัญญา มุสิกพงศ
นิสรีน แวดอเลาะ
นุรฮูดา หมะอะ
นุสรา มุขคงคา
นูรฮายาตี กลาแต
นูรีดา มูเก็ม
นูรีดา เส็นสะนา
บัญฑิตา ผลาภรณ
บุณยนุช นวลรัตน
เบญจรัตน นอยทับทิม
ปณิตา ขวัญแกว
ประกายทิพย ดําพอรู
ปรีชญานันท หนูมา
ปรีชาภรณ แซอึ๋ง
หนา 25 จาก100

3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
CER9025

ปรีญาดา ตุนยุทธ
ปวริศา สุวรรณชาตรี
ปวีณสุดา เนาวบุตร
ปวีณา ทองขาว
ปยรัตน เพ็ชรบูรณ
เปมิกา คําเงิน
เปรมกมล อินกะโผะ
ผกามาศ มณี
ฝยะ รัศมี
พรชิตา สุวรรณกิจ
พรธิดา จุลสุวรรณ
พรนิธิ ชํานาญนา
พรรณราย นวลละออง
พรรณวดี เกิดทรัพย
พรรณารายณ ทองสวัสดิ์
พรสวรรค ศิริบูรณ
พลอยไพลิน กองพลสวัสดิ์
พลอยไพลิน ละอองสม
พัชรพร จันคํา
พัชรพร พงษธัญญะวิริยา
พิชญาภา สงศรี
พิชามญชุ กาเลี่ยง
พิชามญชุ สิงหแกว
พิมชนก พิมลศรี
พิมพพิศา นิลพันธ
พิมพสุภา คุณสุทธิ์
พิมลรัตน นวลลอง
เพ็ญนภา มุกนาค
แพรวทิพย จุลจินดา
หนา 26 จาก100

3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
CER9025

ฟองแกว ติ้งเพ็ง
ฟาตีมะห ปะดอมะ
ภนาง นพรัตน
ภัณฑิรา ทองนุย
ภัทรภร ลิ่มเจริญ
ภัทรวดี แจมใส
ภัทราวดี แสงอน
ภาวิณี เจะดุหมัน
มณีนุช โฟฉิว
มณีลาภ รัตนสิทธิ์
มลธิชา ศักดิ์ณรงค
มลธิรา หิ้นทอง
มาริษา สงคมี
มาริสา มาแกว
มุกธิดา จันทรแกว
เมติกานต หละตํา
เมธาวี เทพกําเนิด
ยี่หวา นกเกษม
ยุสรอ ตาเดอิน
รมิดา ชูศักดิ์ตระกูลชัย
รอฮานา ฮารง
รัชนก มุลเมฆ
รัชนีกร เทพเพชร
รัฐติญา มนตรี
รัตนา หมุดหวัน
รุงนภา เพียงสุนทร
รุจิรา ฉิมรักษ
ลดารัตน บุญสนอง
ลดาวดี สุขนิกร
หนา 27 จาก100

3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
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วณิชยา อุนนุช
วรดา เจะอาลี
วรรณพร สุระเสน
วรรณพา สุระเสน
วรรณา เหมพงค
วรรวิสา คชสิงห
วลัยลักษณ ศรีวังแกว
วลาพร หมุนเวียน
วาสนา ไซซิง
วาสนา บุญทอย
วิชญาพร เสือลอง
วิลาวัลย คงทอง
วิลาสินี ภัทรธิติพันธุ
ศรันญา นักการรอง
ศวิตา มากมณี
ศศิธร ณ สุวรรณ
ศิริลักษณ มูสิกะ
ศิริวรรณ หนูคง
ศิโรรส รักนุย
ศิโรรัตน ชูอักษร
ศิลิลทิพย ระลอก
ศุภรัสมิ์ กลางเดือน
ศุภิสรา เมืองแกว
โศภิษฐา คงนุมัติ
สกาวรัตน ศรีวรรธนชาติ
สโรชา จันทรธีระวัฒน
สวรินทร ชายเขียว
สังวรา บุญศิริ
สาลินี พิพิธภัณฑ
หนา 28 จาก100

3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
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สินินทรา เหลาสิงห
สิริกาญจน แกวสามสี
สิริยากร ธรรมจง
สิริลักษณ เหลาสิงห
สิริวัณวดี พุทธศุกร
สิริวิมล สินประเสริฐ
สุกัญญา ทองละมุล
สุกัญญา ประเสริฐ
สุจิรา ปราบปรี
สุณิสา ชูกรณ
สุณิสา เรงรัด
สุดารัต พรหมจันทร
สุดารัตน ทองจีน
สุทธิดา สงศรีจันทร
สุธัญญา ทะนะมาศ
สุธามาส คําทอง
สุธารัตน แสงอินทร
สุธิดา ยวนแกว
สุธิพร เทงประกิจ
สุนิดา นวลขาว
สุนิสา เกลี้ยงแกว
สุนิสา เกิดขํา
สุนิสา ศิลาวงค
สุนิสา สังขแกว
สุปรีดา มากนวล
สุพรรษา สมจันทร
สุพิชญา ดวงมุสิก
สุภรัตนดา ขุนฉายา
สุภาณี เพชรทองเกลี้ยง
หนา 29 จาก100

3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
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สุภาวดี แสงสุข
สุภาวัณ แกนเจริญ
สุมิตรา ศรีรักษ
สุรีวรรณ ลิ่มสุวรรณ
สุไรดา กอเดร
เสมอมาศ รัตนสุภา
เสาวลักษณ ดวงใหญ
เสาวลักษณ ตราชู
หทัยชนก ทองเพ็ง
อธิชา จันทรแดง
อภิญญา ปนแกว
อมรรัตน ไหมจุย
อมลวรรณ ใจบุญ
อรทัย สุวรรณมาลา
อรวรรณ ไชยสาร
อรอุมา เดชชู
อลิสษา ทองใหม
อาฟฟา ดาโอะ
อามีนะ ปะจู
อามีนา ยืองอ
อารยา ปยะพันธ
อาริษา จันอิ
อารีรัตน สังขปลอด
อิสริญา คงศรี
อุษณีนาถ ปรางดํา
อุษา เทพศรี
อุสนี ดอเลาะ
ไอลดา นวมสําลี
กิตติศักดิ์ คาขึ้น
หนา 30 จาก100

3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739

ชนนน จันทรแกว
ชัยวัฒน นาคสงา
ทวินพงษ วิมลทรง
ธนกฤต เกลี้ยงแกว
นพวิชัย พุทธสุภะ
ปรัชญา จันทระ
ปวริศ มีอวม
พรเทพ มหันตมรรค
พัสสน โฆษะโก
ภานุวัฒน เรืองรักษ
โยฮาน เจะมามะ
อภิสิทธิ์ แซลี้
อีรฟาน ขาเดร
อุดมศักดิ์ มากแกว

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร
3740 กนกวลี บุญไกร
3741 กวินทิพย บุญชวย
3742 กาญจนา ลําดับพังค
3743 กานตธิดา บุญธรรม
3744 กิตติวดี ยูงทอง
3745 กุลสินี ยั่งยืน
3746 คาลิดา เจะแว
3747 จิราภรณ สายวารี
3748 จุฑามณี วรรณรัตน
3749 ชญานิษฐ แกวหวัง
3750 ชุติกาญน บุญจันทร
3751 ชุติมน แกวประกาศ
3752 ซัซวานา เจะมามะ
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หนา 31 จาก100

3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
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ซารา บอมะ
ณัฎฐิกา เพ็งรัศมี
ณัฐณิชา จิตมานะ
ณัฐพร โลพะกูล
ตวนซูรีฮา จูนิ
ธันยพร ขุนชิต
นภาพร แทนบุตร
นรีกานต อมรจรรยาพันธ
นาดีลา ดือราฮา
นิสรีน หะยีดาโอะ
นิสาชล โปดํา
นุชนารถ คุณอักษร
เนตรทราย ทองสลับ
ผกามาศ มีเจย
พรณัชชา ลิ่มสถาพร
พรปาวีร แกวไพฑูรย
เพ็ญนภา บุญสนอง
ฟารุณีย สามะ
เมทินี ทองเกต
รัชนีวรรณ วังพล
รัตติกา กุหลาบวรรณ
รัตนากร ปานเผือก
ลัคนา วิชญกูล
ลาวัลย แสงเขียว
วรรณวนัช แซฟง
วริศรา อนันตกูล
วิภาดา บุหงา
วีรยา ตลึงจิตร
ศลิตา พรหมจันทร
หนา 32 จาก100

3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
CER9025

ศศลักษณ เพชรมวง
ศศิวิมล ณะจันทร
ศิริประภา จันทรแจม
สรวงสุดา แกวศรี
สริดา จันทรประดิษฐ
สิพัชรชา ปรีชาทรัพยโชติ
สิริมา นิ่มนวล
สุดารัตน จันทะมุณี
สุดารัตน พูนสง
สุทธิดา พิทักษ
สุธิดา สิทธิชัย
หทัยทิพย ถิ่นชาญ
อาภาศิริ จันทรแจม
อารตี อินหมัน
อารียา วิมลจิตต
กนกศักดิ์ สุรัตนเสนีย
กวินท เสริมสิน
ครุศาสตร อินมณเทียร
ชุณห อินทมาโน
ฐิตพล ถาวรสุข
ณฐกร เทพรัตน
ธนธรน พงศพิพัฒนพิทยา
ธนากร ซื่อสัตย
ธราดล เตนปกษี
ธัญวิทย ออนดี
นัทธพงศ ทองใย
ปรเมศวร บรรณรน
พงศกร แกวหนูนา
ฟาริส สันติเพชร
หนา 33 จาก100

3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820

ภัทราวุธ ดํามี
ภาณุพงศ ศุภกิจกุล
ภูธน พลอินทร
ราเกรซ รักมาก
วงศกร ชวยบํารุง
วัชรพงศ จรูญประเสริฐ
ศุภชัย ชูชวย
ศุภชัย อนันตทวีกุล
สิทธิเดช ทองจีน
สุทธิศักดิ์ ชนะสิทธิ์

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา นิติศาสตร
3821 กิตติวรรณ เจริญพงศ
3822 จุไรรัตน สงขาว
3823 ณัฐวรรณ หนูดวง
3824 ธันยพร ปานแกว
3825 เพ็ญนภา มาเอียด
3826 ศิริณีย หัสชัย
3827 อัสมา เหมหีม
3828 สัณหณัฐ เทพลักษณ
3829 อะนิส แซะอาหลํา
นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา นิติศาสตร
3830 กัลยาภรณ คงเทพ
3831 ชนากานต แกวดีเลิศ
3832 ภัททิยา พิรุณ
3833 ยุพาวดี พรหมเพ็ชร
3834 กิตติศักดิ์ ศรีนวลอินทร
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หนา 34 จาก100

3835 ณัฐวุฒิ เพชรสังข
นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา นิติศาสตร
3836 กชกาญจน ศรีคะ
3837 กนกภรณ ผองสุวรรณ
3838 กนกวรรณ บัวหมุน
3839 กนกวรรณ รักขุนสอง
3840 กนกวรรณ เวทยายงค
3841 กนกวรรณ หนูสังข
3842 กรปวี วงคหรอด
3843 กรรณชนก ปติ
3844 กฤติยาภรณ พชนะโชติ
3845 กฤษณา คํานวน
3846 กัญญวรา ทิพยหนองหิน
3847 กัณหชรี ทองแกมแกว
3848 กันติยา ดีนและ
3849 กัลยรัตน พรหมแกว
3850 กาญจนา ชวยแทน
3851 กาญจนา ทองพลัด
3852 กีรติกา เครือตราชู
3853 กุลจิรา จันทรทิพย
3854 กุลณัฐ วรรณชิต
3855 กุลวรา บาเหร็ม
3856 เกตุวดี วันแกว
3857 เกศรินทร รักรอด
3858 จริยลักษณ อินทพรหม
3859 จันทกานต สายวะเดช
3860 จันทรา ขันชัย
3861 จารุวรรณ สิงหพันธ
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หนา 35 จาก100

3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
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จิดาภา ธนศิลาลาส
จินดารัตน สมทอง
จินตนา แดงสุวรรณ
จิรัชญา มุกดารัตน
จิราภรณ แกวประกาศ
จุฑามาศ รักชาง
เจนจิรา วงษงาม
ชนาพร ทาเทศ
ชนาพร มณีโชติ
ชนิกา ชุมทอง
ชนิฎา นันทาสิน
ชนิตา เพ็ชรจรูญ
ชนิสรา เกิดแสงสุริยงค
ชนิสรา แตมชวย
ชรินรัตน ยอดเกื้อ
ชอผกา จันทมาตร
ชัญญานุช นาคคง
ชุชัญญา คมวิลาศ
ชุติมา จันทรจิตร
ซูฟรีดา เปาะซา
ญาณิศา ทองศรีขาว
ญาสุมินทร คงคะพันธ
ฐาปนี เจาะเอาะ
ฐิติชญา หนูสอน
ฐิติรัตน ชางทอง
ณัฐกานต ผาพลู
ณัฐณิชา เกิดแสงสุริยงค
ณัฐณิชา ติยวัฒนาโรจน
ณัฐธิกา ธนชิตชัยกุล
หนา 36 จาก100

3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
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ณัฐธิดา แมนยํา
ณัฐนันท วิทยากาญจน
ณัฐนิชา สุขแกว
ดลลยา ยูโซะ
ดาราวีร โสรัตนสะ
ดารินทร โออินทร
ตริตา คาน
ตรีเนตร รุงเรือง
ตวีทิพ ดามทอง
ตองตา ชวยชูวงศ
ตัสนีม แยมเพริศด
ทิศดาวรรณ ทวีรัตน
ธณัฐสินาถ แกนทอง
ธนวรรณ พุทธะระ
ธนาภรณ ทองสม
ธมนวรรณ บริบูรณ
ธัญญลักษณ วงศเลี้ยง
ธัญญารัตน มาเอียด
ธันยาภรณ ดําแกว
นภาพร วงศรักษ
นฤมล ชองพิทักษ
นัฐธิรา ติงสา
นัสรีน ดิษฐาภินันท
นัสรียา วานิ
นาตาลี นิลอนันต
นารีรัตน เจะและ
นิธิตา หนิโซะ
นูรียา สําสี
เนตรนภา บุญสุก
หนา 37 จาก100

3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
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เนตรสกาว ทองคันชั่ง
เนติ์ อัศวดารากร
ปฐภรณ เชาวแกว
ปนัดดา หมาดอี
ปภาดา ชูพูล
ปริญญารัตน วงคถาวร
ปรียามาส สะลิมาต
ปวริศา ผลกลา
ปวริศา เพ็ชรรัตน
ปวริศา เอียดทิม
ปวันรัตน จันทอง
ปณฐิตา อินแกว
ปณฑรี แกวสมศรี
ปทวรรณ ไชยสนิท
ปารมี ศรีสุวรรณ
ปนกนก ฤทธิภักดี
ปยรักษ หนูฤทธิ์
ปุณิกา สมทรง
พรกนก กาญจนเพ็ญ
พรชิตา เจริญศิลป
พรนิสา เจียมจันทร
พรประวีร อุปถัมภ
พรพรรณ เพ็ญแกว
พอหฤทัย จันเขียด
พัชรี คงษาลี
พิชชญาภรณ กลิ่นมณี
พิชยา จันทรสุข
พิสุภา กลอมเกลี้ยง
ฟตรีนา อาลี
หนา 38 จาก100

3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
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ภัทรพร ปานโบว
ภัทรวดี ทองเดช
มณฑกานต ออนสี
มณธิยา หมัดอหลี
มณีนุช แกวถาวร
มนสิการ ชัยสิทธิ์
มนัสธิดา ทีสุกะ
มะลิษา แซเลา
มารีนา เทพสันติ
มาลิสา ดรอแม
มิลินตา จรสิทธิ์
มูณีเราะฮ เบ็ญโกบ
เมษินี อินทอง
ยวิษฐา ปฐมวัฒนพงศ
เยาวลักษณ พรหมรักษ
รสิกา ลิ้มไทย
รักษิตา รองเดช
รัชตวรรณ ศิริเสถียร
รัชนีย อินขาว
รัฐวัณย ชูไทย
รัตติยากร จรูญศักดิ์
รัตนาพร เทพรักษ
โรสลิน ทองคํา
ลัคนา สุวรรณโณ
วนิดา กลับจันทร
วลัยลักษณ ยิ่งลํ้า
วาสนา คงประเสริฐ
วิชิดา ทองแดง
วิมลนัฐ โกะสะ
หนา 39 จาก100

3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
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วิมลรัตน หนูรอด
ไวยษณวี ไชยดิษฐ
ศศิชา จันทรังสี
ศศิธร จันทพงศ
ศิรินทิพย มุสิกพันธ
ศิริรัตน ชื่นพิบูล
ศิริลักษณ วงลอง
ศิริลักษณ สงรักษ
สริตา มามะ
สโรชา แซลิ่ม
สาธินี คงจันทร
สิริวันดี เพ็งทิพยนาง
สุกัญญา จีนจิ้ว
สุชาดา สังขสินชัย
สุดารัตน ดําฝาย
สุทธิดา ดําละเอียด
สุธารัตน แกวสุข
สุธิดา แกวแดง
สุธิดา หวันยาวา
สุนิสา ชูชวยคํา
สุปราณี จิตศิริ
สุพรรษา สุดสวาด
สุภัทรษา เอียดแกว
สุรียพร แซพาน
สุวนันท ปานขวัญ
สุวรรณา นิลสุพรรณ
สูรีตา อายเดร
เสาวลี ณ ตุง
โสภิตา เพ็ชรจรูญ
หนา 40 จาก100

4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
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โสรญา พรหมริ้ว
โสรยา ซุนยะโม
หทัยภัทร พรหมแกว
หนึ่งฤทัย ธัญญเจริญ
หลินฟา สนธิสัมพันธ
อภิญญา ไกรนรา
อภิญญา ปาติง
อภิสรา รัตนพรหม
อมรรัตน ผิวผอง
อรัญญิกา มันเละ
อัจฉริยา จันทรทอง
อัจฉริยา เอี่ยมประดิษฐ
อัฉราวรรณ บุญศรี
อัศวีณา ยูโซะ
อาทิตยา พูลแกว
อารียา วงศสุวรรณ
อารียา หวันชิตนาย
อาอายเสาะ หามะ
อินทุอร ดําแปน
อิสราภรณ เกื้อเสน
อุมาภรณ เขียวหลี
อุษณีย สงแทน
อูลัยยะห บาโงะ
ไอลดา นาวงค
ฮาซีบะห วาเด็ง
ฮาดียา สันสบู
ฮามีดะฮ เตบสัน
กนกพล ไชยแกว
กฤตยชญ ฤทธิเดช
หนา 41 จาก100

4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
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กฤษฎา ใจเกลี้ยง
กองเกียรติ วังคีรี
กัญจนศิภูมิ แกวเกตุ
กันตธร ชวยภักดี
กันตภณ สงแสง
กัมปนาท วิโสจสงคราม
กิตติศักดิ์ รุงเมือง
เกียรติศักดิ์ บุญรักษ
คมกฤช อรุณลิ่มสวัสดิ์
จักริน ทองเมือง
จักรี สาแมบากอ
จารุวัฒน คงดวง
จิระวิน ดวงขาว
ชวมน ทองสงโสม
ชัยวัฒน เถาวชู
เชาวรินทร นิลพันธุ
โชติพล มาศภูมิ
ฐาปกรณ คงชนะ
ณพธีร นวลนิ่ม
ณวรรธ โออินทร
ณัชภัทร ทีสุกะ
ณัฐชนนท มณีโรจน
ณัฐพงศ ดําสนิท
ณัฐพล ขี่ทอง
ณัฐพล ศรีสมโภชน
ณัฐภพ สองสง
ณัฐภัทร แซโล
ณัฐสิทธิ์ เสนพริก
ตะวัน ทองสงค
หนา 42 จาก100

4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
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เตชสิทธิ์ ทองปาน
ไตรภพ แกวคง
ทวีเกียรติ์ เพชรชาติ
ธนวุฒิ ศรีเพชร
ธนศักดิ์ รักษทอง
ธฤต กังแฮ
ธวัชชัย สะอุ
ธันยพงศ นรสิงห
ธีรเทพ อุไรรัตน
นนทปวิธ คิดถูก
นนธวัช กิมิเส
นพดล มณีสุรัตน
นรวีร ดวงหวา
สิบเอกนริศร ชัยรักษ
นฤภัทร พุทธกูล
นวิน ธีระประภาส
นัฐวัฒน ชูแกว
นันทศิริ ศิริอนันต
นาวิน พรมราช
นิพิฐพนธ จันทรอุดม
นิฮารฟต สาเเม
บุญทวี ผดุงอรรถ
ปกรณ ขวัญเรียง
ประสิทธิ์ ขาวเหลือง
พงศธร ฆังฆะ
พงศธร นาสม
พบทอง ทองเลิศ
พรพิพัฒน สงฆชู
พศิน หนูคง
หนา 43 จาก100

4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
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พันธกานต วงศสิงห
พิฆเนศ วินสน
พิทักษพงศ เรืองพุธ
พิธาน ดลหมาน
พิสิฏฐ จันทรประดับ
ฟารุด หลีนุม
ฟาฮัด เหมมัน
ฟุรกอน แวหะมะ
ภคเมธ ขาวเกตุ
ภัทรพงศ วงศพรต
ภาณุ สมุทรเกา
ภานุพงค จันทรหลี
ภูบดี เวชภัณฑ
ภูมิพัฒน เกิดบัวเพชร
ภูริวัชร บุญฤทธิ์
มาโนช แกวมณี
มูฮัมมัดเตาฟก มะลีมิง
เมฆ สาครินทร
รังสิมันต รัตนวงษา
รัตนศักดิ์ อัตบุตร
เริงศักดิ์ จันทวงศ
วชิรนนท พูลสวัสดิ์
วชิระ เชยชื่นจิตร
วชิระพันธ ทองสินธุ
วรรณกร ทองศรีทอง
วันเฉลิม ศรีอินทร
วีระวัฒน ขวัญเพชร
ศตวรรษ นิลภูศรี
ศักดิ์รินทร อาซามิง
หนา 44 จาก100

4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143

ศิริชัย เกื้อคราม
ศิริวัฒน เขียวขํา
ศุภกานต คชฉิม
ศุภชัย ตรีทัศน
ศุภณัฐ ชูภิรมย
ศุภวิชญ หมอยา
เศรษฐ ทองชูชวย
สัณหพจน สงคราม
สันติภาพ สันแกว
สิทธิกร จูดเดช
สิทธิพล ภูแกว
สิรวิชญ คงจันทร
สิรวิชญ ศรีจันทร
สุภัค คําคง
สุมิตร จันทรศรี
อนนต ยังปากนํ้า
อนุตตมา บุญมี
อัครเดช พลายดวง
อัษฎาวุฒิ สงชวย
อานนท คลายรุง
ฮัสซัน มาลาวัยจันทร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม
4144 สิบตํารวจโทบุลกร ธรรมจิตต
4145 ปรเมศร หยดยอย
สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย
4146 ภูริภัทร เกตุดวง
4147 สิบโทเสฎฐวุฒิ หนูแกว
CER9025

หนา 45 จาก100

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา
4148 ขวัญเรือน ไปแดน
4149 ชนิตา สมคิด
4150 ซูไหวบะ ยีสา
4151 ปณิดา เกตุพล
4152 มนทิวา สุทธิประภา
4153 สุดารัตน ศิลปมณี
4154 อุไรรัตน อินทพันธ
4155 ณัฏฐชยณัฐ จินดาภักดี
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
4156 กมลวรรณ นาคะพันธ
4157 กมลวรรณ ลือชัย
4158 จันณภา เพชรหรีม
4159 ชฎาภรณ จิตเที่ยง
4160 ซอฟาวาตีย ดีเยาะ
4161 ธณัฏฐชพร อินทรแกว
4162 ปทมาภรณ นุยแกว
4163 ปรันญา บิลแสะ
4164 พรทิพย ลาหอม
4165 พิชามญชุ ปานเพชร
4166 วิชุดา ศรีมณี
4167 ศลิษา บัวเนียม
4168 ศุลีพร อรรถสงเคราะห
4169 สิริวรรณ ธรรมประดิษฐ
4170 สุธิดา จันทรสวาง
4171 สุไรยา หมุดงา
4172 อทิตยา กาละสังข
4173 อภิชญา จิตรหมั้น
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หนา 46 จาก100

4174 อัสมา ขํานุรักษ
4175 ธนภัทร ทองผอง
สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
4176 ลลิตา แซตัน
4177 สุธินี หมัดจันทร
4178 กฤตภาส โอชาอัมพวัน
4179 ณัฐวุฒิ พิทักษทักษิณ
สาขาวิชา พลศึกษา
4180 กิตติ์พิธาน ชูยก
4181 ชาว ทิพยบรรพต
สาขาวิชา ภาษาไทย
4182 กนกวรรณ เดชรักษา
4183 กาญจนา คะนึง
4184 ชญาณี จิตตซื่อ
4185 ณัฏฐภัทร เตี้ยซี้
4186 ณัฐชยา พรหมสุภา
4187 ณัฐพร เลพล
4188 นิษาวดี ศรีสาย
4189 ปณฑารีย แกนทอง
4190 พณิตา ศรีสุวรรณ
4191 มนฤดี ดําเอี่ยม
4192 วิลาสินี ทองเอียด
4193 สุพัตรา ชุมคง
4194 อรยา แกวตาทิพย
4195 อภิชัย จันทรเกษ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
4196 กนกพรรณ กุนหลัด
4197 กัญญกุลณัช ไกรนรา
4198 ณัทวรรณ บัวสุวรรณ
4199 ธาราลักษณ พันธบุญ
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หนา 47 จาก100

4200 ปฐมาภรณ เหลืองอมรพิศาล
4201 มาณิศา สังเมียน
4202 วันเพ็ญ คงเรือง
4203 วชิรวิทย สังวรกาญจน
4204 สุรกานต เกลี้ยงขํา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร-เคมี
4205 ณัฐฐิณีภรณ ศรีสุขใส
4206 ภัทราภรณ เสือแกว
4207 ภัทราวดี พันธุทอง
4208 รักษณาลี หมื่นแกวน
4209 สโรชา ทองนุน
4210 สาริกา สุขวานิตย
4211 สาลินี เพชรคง
4212 วิทยา รัตนะ
4213 ศุภวิชญ แกวไทย
สาขาวิชา วิทยาศาสตร-ชีววิทยา
4214 นนทพร มงคลสกุลฤทธิ์
4215 ปยรัตน รัตนพงศ
4216 วรรณิดา พูลเพ็ชนะ
4217 เสาวลักษณ ชูบัว
4218 อรุณรัตน รัตนนุพงศ
4219 ธนิสรณ เพชรสํารวล
สาขาวิชา วิทยาศาสตร-ฟสิกส
4220 ฤทัยชนก แกววิรัตน
4221 สรียา ตุลยนิษก
4222 สิริพร แกวมาก
4223 จิรายุส มุณีพรหม
สาขาวิชา สังคมศึกษา
4224 กุลณัฐ ชุมประยูร
4225 ธัชพรรณ หนูชูไชย
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4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232

ธิติมา ยองซื่อ
นาถตยา เพาะพันธุดี
นุชนารถ ทองเรือง
ศศิประภา คงทอง
แสงดาว แกวทอง
ณัฐพงศ นิลโพธิ์
ธนกร บริพันธ

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา
4233 โชติกา ทองหลอ
4234 มัณฑนา วุฒิวงศ
4235 เมทินี บําเพ็ญดี
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
4236 เกวลี จันทรโกมุท
4237 จุไลลักษณ อิสราปอม
4238 นฤภร ณ พัทลุง
4239 นวมลลิ์ ยอดแกวเรือง
สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
4240 กัลยรัตน ปานชวย
4241 กิดากานท ประจําเกาะ
4242 จริยา อูทอง
4243 เจนจิรา เหลาจันทร
4244 ฐานิยา บุญยะวันตัง
4245 นันทิยา ทองคลอด
4246 ปญลักษณ สิงหาด
4247 พัชราภา ไชยมณี
4248 ศศิวิมล สัตยมั่น
4249 เศรษฐดา บากอง
4250 อภิญญา ใสทอง
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4251 ปฐมพร จันทรผอง
4252 พิชัย สระทอง
4253 ภูริวัฒน พันธุเตี้ย
4254 อภิชาติ สุขเสนา
4255 เอกรัฐ ชองลมกรด
4256 เอกราช นันยะมโณ
สาขาวิชา พลศึกษา
4257 การัณย นิ่มโอ
สาขาวิชา ภาษาไทย
4258 จันทรจิรา เมาะสนิ
4259 ชีวรัตน คุมครอง
4260 ธนัชพร คูหาพงศ
4261 นภัสกร มาศจร
4262 ปณิดา ชื่นจิตต
4263 ศศิพิมพ สุขะปุณพันธ
4264 เฉลิมกาญจน เทพยา
4265 อินทัช ขวัญสถาพรกุล
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
4266 กุลิสรา แสงระวี
4267 ชนมนิภา เกปน
4268 ชนาวิทย ขวัญฤกษ
4269 เนตรชนก ไขรอด
4270 ผกามาศ คงหอม
4271 พิชญา โอทอง
4272 โยธกา เจียมใจ
4273 อธิติญา สารไสยา
4274 พงษธนา จันทราธนากุล
4275 ฤทธ ศิริประภา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร-เคมี
4276 กานตชนก กานตนภัทร
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4277 จิดาภา ไชยรักษ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร-ชีววิทยา
4278 เบ็ญจพร ชวยศรีนวล
4279 ภูมิเกียรติ รักทรัพย
สาขาวิชา วิทยาศาสตร-ฟสิกส
4280 ซีตีเราะหมะห กอและ
4281 รัชนก บัวออน
4282 วรินดา พัฒนแกว
4283 วีรภัทร นาคสีทอง
สาขาวิชา สังคมศึกษา
4284 เกศสินี พรหมราช
4285 ณัฐธิดา พฤษการณ
4286 นิลุบล ศิลปธนู
4287 ศศิวรรณ โลมาแจม
4288 เจษฎา ปลอดแกว
4289 เฉลิมเกียรติ นวลปาน
4290 สาริทธิ์ คงเกิด
4291 สิปปวิชญ เพชรเพ็ง
การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา
4292 กฤตวรรณ พุทธศรี
4293 จารุกัญญ จิตจันทร
4294 จิรัชญา เทพาราษฎร
4295 จุฑาทิพย คชปกษี
4296 ชนนิกานต เกษีสม
4297 ไซตน อาแว
4298 ฐานิกา จันทคาส
4299 ธมนวรรณ ธรฤทธิ์
4300 นิสา เนียมมีศรี
CER9025

หนา 51 จาก100

4301 เนตรชนก แกวคุมภัย
4302 ปาริณีย คงขาว
4303 ปยวรา พุทธพฤกษ
4304 พัชรพร พัชรดํารงเอก
4305 พิชามญชุ อนุรัตน
4306 ฟาริชมี่ ปาทาน
4307 มณฑาทิพย แดงนํา
4308 มาริษา ละเอียดการ
4309 รศนา สโมสร
4310 รัตชดาพร ใจบุญ
4311 วาสนา จําปา
4312 ศิวดาติ์ อักษรอธิบดี
4313 ศุภรัตน บุญกําเนิด
4314 ศุภวรรณ ออนนวน
4315 อรัญญา สุขธระ
4316 อัจฉรา งามเพิ่มศรีเเพร
4317 ฮัสมา หนุนอนันต
4318 ฟาติน หลงงัน
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
4319 คอดีญะฮ ไหมหมาด
4320 ภารดี ศรีสุวรรณ
4321 วงศผกา ราชเล็ก
สาขาวิชา คณิตศาสตร
4322 กนกวรรณ ทองสมจา
4323 กาญจนาภรณ ทองเทพ
4324 เกษราภรณ เภรีฤกษ
4325 ชนิภรณ คงมาก
4326 ชลนาถ มิตรวงค
4327 พัชรี แกวจํารัส
4328 เพ็ญนภา ทิพยสมบัติ
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4329 ภัสพิชา ฝอยทอง
4330 โรสนา มูเก็ม
4331 วราภรณ สําแดง
4332 วริศรา อาญาสิทธิ์
4333 วิภาพันธ สหะวิริยะ
4334 ศุภรดา ขําแกว
4335 สัณหสิรี เพชรนวล
4336 สิมิลัน ยะหัตตะ
4337 สุกฤตา คุมสุวรรณ
4338 สุธาสินี ปลื้มสงค
4339 สุวรรณี เกษีสม
4340 โสภิตา นวลศิริ
4341 อาทิตยา มาเอียด
4342 เกียรติกร แซอุย
4343 ณัฐภักดิ์ มั่นเกษม
4344 ปฐวีร ทิพศรี
4345 ภาณุพงศ แซจิ๋ว
4346 ศาสตราวิทย จันทรเขียว
สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
4347 เกษรา จันชะนะพล
4348 ชลิตา บุญปาสะ
4349 ณัฎฐจริยา หมาดหวา
4350 นิจชนันท ชูศรี
4351 ประภัสสร พรหมออน
4352 ปณฑิตา เพียงสุนทร
4353 ฟารีดา รอดกุบ
4354 ลัดดาวัลย แสงทิพย
4355 วานิตา บินหมัด
4356 วีรดา ไชยมนตรี
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4357 ศุภนิดา ดวงจินดา
4358 สิรินยา สุดเอื้อม
4359 สุวดี ภูตะมี
4360 อรสา นวนพรม
4361 กิตติพิชญ จันทรโชติ
4362 ซอฟวาน แวอาลี
4363 ณัฐนันท ยังเจริญ
4364 ปรินทร ชิตวงศ
4365 พลการณ จันทรทอง
4366 พัฒนา ศรีสุวรรณ
4367 พิชุตม พรายพรรณ
4368 วนัย พรเจริญวิโรจน
สาขาวิชา พลศึกษา
4369 เกศกนก คุมภัย
4370 ขนิษฐา ลองพริก
4371 ณิชารีย ทองเดช
4372 พรรณราย คงเมือง
4373 พิชามญชุ เภอบาง
4374 วนิดา ฟองมณี
4375 วิไลลักษณ สโมสร
4376 สุวารีย เปย
4377 กฤตนันท นวลแกว
4378 กฤตพงษ รัตนรัตน
4379 เกียรติรักษ ขวัญเเกว
4380 ฉัตรมงคล เอี่ยมระยับ
4381 ชยุตพงศ สมจริง
4382 ชัยยุทธ หมวดจันทร
4383 ซูลฟดลี เจะมูซอแว
4384 ณัฏฐ บางเหรียง
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4385 ณัฐธัญ วิไลรัตน
4386 ณัฐศรัณย กอเกื้อ
4387 ทัตพงศ นิลระตะ
4388 ธวชิน สุขเล็ก
4389 นนทวัฒน กอเกื้อ
4390 นนธวัช หลักเพชร
4391 รุสดี หลีเหร็ม
4392 เราะหมัน ยะโกะ
4393 วรดร สังขคง
4394 ศานติกร แซเตี่ยว
4395 อมรเทพ อุปถัมภ
4396 ฮานิฟ สาแลแม
สาขาวิชา ภาษาไทย
4397 บัณฑิตา แกวทอง
4398 พรจิรา แกวยวน
4399 มนภรณ กาญจนภิญโญ
4400 สุดารัตน หาหลัง
4401 ธนวิชญ ศิริพงศประพันธ
4402 ปรีดา ธานีรัตน
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
4403 ฐิติวรฎา ชวยชวง
4404 วิฬารี เกิดไกร
4405 สุภารัตน อุไรวงศ
4406 สุลัยมาน ยาประจันทร
สาขาวิชา วิทยาศาสตร-เคมี
4407 กันธิชา ราชคม
4408 ณัฐอนงค ดวงแกว
4409 นฤมล เข็มจันทร
4410 นาราทิพย วงศวัฒนวิสุทธิ์
4411 เบญจวรรณ บําเพิงรัตน
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4412 เมธาวี ไพบูลยสวัสดิ์
4413 วรรณกานต อินทฤทธิ์
4414 ศิริกานต ชาญชล
4415 นราเทพ นวนมี
4416 วรุณพงศ เขียดเดช
สาขาวิชา วิทยาศาสตร-ชีววิทยา
4417 กิ่งกาญจน ฤทธิ์ทอง
4418 จุฑาภรณ พูลสง
4419 ชนิสรา ขันทอง
4420 ชลิดา หลักศิลา
4421 ปณิธี รัตนพันธ
4422 ภัทรานิษฐ บุญฤทธิ์
4423 ภูษณิศา ตัวตั้ง
4424 รัชนีกร คงชูศรี
4425 วริษฐา จาริภักดิ์
4426 ศิริวรรณ สมาพงค
4427 สมสุข สันมาแอ
4428 สีนํ้า ณ รังษี
4429 อรญา สมบูรณ
4430 จิรทีปต หมื่นเทพ
4431 ณัฐพงศชัย ลิ้มใจเพชร
4432 ธนวัฒน สุขบัวแกว
4433 สุรวิทย มะนะโส
สาขาวิชา วิทยาศาสตร-ฟสิกส
4434 เกวรินทร ชูบุญ
4435 จุฑามาศ เหล็กเพชร
4436 ซันซิมา ภูทอง
4437 ญาณนันท สิทธิชัย
4438 ดวงสุดา ประมวลศิลป
4439 เทพินท แวอุมา
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4440 ธันยชนก รุยัน
4441 นิสากร แกวใหม
4442 รัชฎาพร เอียดรอด
4443 วรินณิชา จันทรพุม
4444 ศุภาวรรณ ศิริพงศ
4445 สุชัญญา อุดมลาภ
4446 สุภาภรณ บุษยา
4447 อรุโณชา ชื่นกลิ่น
4448 อัจจิมา ชูเชิด
4449 ดวงเดน สังฆวัตร
4450 ถนัดกิจ ธารารักษ
4451 พราน เพชรไฝ
4452 ภาณุเขต เครื่องกลาง
4453 รัฐพงศ ชวยชู
4454 วรายุทธ ศรีเทพ
4455 อนุพนธ ทองรักษ
สาขาวิชา สังคมศึกษา
4456 วชิราภรณ เห็นพรอม
4457 สุกัญญา ปนัง
4458 กฤษดา ทองกระจาง
4459 ณัศรุฒน หลีหนุด
4460 ธนะพล ทองเต็ม
4461 นันทพงศ หนูอุไร
4462 ปยะวุฒิ รัตนพันธ
4463 ภาณุพงศ สุทธิวรพันธ
4464 รงคเทพ จําปา
4465 ศุภกิตติ์ เดชบุญ
4466 สันติสุข ชัยจักร
4467 อธิวัฒน ศิริบัณฑูรย
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นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา นิเทศศาสตร
4468 กันยารัตน พลภักดี
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา ภาษาจีน
4469 กนกรัตน รักชาติ
4470 กานดา กาลมิกาล
4471 ขนิษฐา เรืองจันทร
4472 จรินพร แสงทอง
4473 ชุตินันท ชุมสวัสดิ์
4474 ฐิติรัตน นฤนาทมิ่ง
4475 ณัฐภัทร คงจูด
4476 ปริยากร ทองวงศ
4477 ภัสสร นิชวงศ
4478 โยษิตา ลิมปนโอสถ
4479 วิลาสินี ขาวสุด
4480 อรณิชา เพชรชุม
4481 ภาวิต หมัดแกแรต
4482 อมรเทพ จิตมงคล
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุน
4483 ณัฐวดี ศรีสุริยาวัฒน
4484 บุญฑริกา มวงแสง
4485 อานีซา มะลี
สาขาวิชา ภาษาไทย
4486 สิริกุล คาบุตร
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
4487 กัญญารัตน เกาะกลาง
4488 ณัฐกานต นุนไฝ
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4489 สุวพิชญ ปานเพชร
4490 ฮานูน แวดือเระ
สาขาวิชา สารสนเทศศึกษา
4491 สุชานันท ปญจาระ
นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา นิเทศศาสตร
4492 ชาลีภัทร อินทรกุล
4493 ธาริณี วิสมิตะนันทน
4494 พรรัตน ราชแกว
4495 อุบลขวัญ เพ็ชรพงษ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา การปกครองทองถิ่น
4496 กชกร แกวอัมพร
4497 ทิวาพร จันทรมณี
4498 บุศราวรรณ จันทรโชติ
4499 พาตีฮะห กอตอบารู
4500 เฟองลดา ชุมนวน
4501 มนัชญา มีชู
4502 อาทิตยา ยิ้มยอง
4503 ชโลธร พริกแกว
4504 ชิษณุพงศธ ชวยเพ็ง
4505 สรศักดิ์ ทองรุธ
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย
4506 กาญจนา ปจฉิมสิริ
4507 รัตนากร ปรัชพันธ
4508 ศรัญญา สุขขี
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สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาชุมชน
4509 สุภาพร จันทนพันธ
สาขาวิชา ประวัติศาสตร
4510 กฤติยา สุกใส
4511 บุษยา ปนยอด
4512 ฟาริดา จันทนะ
4513 ธีรภัทร รัตนพันธ
สาขาวิชา ภาษาจีน
4514 ดารินทร สรรพอุดมชัย
4515 นิศานาถ หวัดเพ็ชร
4516 บัญจรัตน ถือดํา
4517 พิกุล นวนละออง
4518 มลทิวา ทองหวาน
4519 มุฑิตา สืบสาย
4520 วรรณิภา จันทรสวาง
4521 วลัยพร แมงทับ
4522 วิสสุตา พรหมเอียด
4523 สิตานันท พูลสวัสดิ์
4524 สุดารัตน ชอเรืองศักดิ์
4525 อนุธิดา เเซอึ่ง
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุน
4526 ณัฐญา สุขไสย
4527 ธนัชชา ทองแท
4528 ธิดา หะยีแวนอร
4529 ศวิตา รมโพธิ์ทอง
4530 ปฏิพัทธ ชาเสน
สาขาวิชา ภาษาไทย
4531 กานตธิดา ออนเกตุพล
4532 นพรัตน ชูสงดํา
4533 นราทิพย แพทยศรี
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4534 ภัทรวรรณ สังขปกษา
4535 ภัทรานิษฐ อํ่าปลอด
4536 มาริสา โชติโย
4537 สวรรยา กาญจนพิน
4538 สุทธิพงษ งามสงา
สาขาวิชา ภาษามลายู
4539 วานีตา ชอบหวาน
4540 สุนิตา ตะวัน
4541 ศุภวิชญ ชูภิรมย
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
4542 ชญานิษฐ ดิษฐาน
4543 ชนิสร ไหมใจดี
4544 ณัฐพร ไพบูลยสมบัติ
4545 ธัญชนก ปานโบ
4546 ภัทรธร เพชรคงทอง
4547 มนัสชญา ผนึกทรัพยสกุล
4548 มารีณา สาและ
4549 รติมา บุญรวม
4550 สวัสดิ์ เระดวน
สาขาวิชา สารสนเทศศึกษา
4551 จิราพร พลฤทธิ์
4552 ยวิษฐา เรืองแกว
นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา นิเทศศาสตร
4553 กวินทรา คงสุข
4554 กัลยาณี แกวมณี
4555 เกศแกว จันทรวิจิตร
4556 จุฑารัตน หมวดทิพย
4557 ชนินาถ ชายเสย
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4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582

ชไมพร เวชสุวรรณ
ณัฏฐพร จันทรเพชร
นัทธิตา สามารถ
นันทนภัส วงคภักดี
พนิดา แซลิ่ม
ฟาเดีย วันแอเลาะ
โยษิตา ทับทิมออน
รักษิณา สิเดะ
รัตนชาติ แกวควรชุม
ศศิธร พันธบุตร
สุทธินันท ชํานาญกิจ
สุภัสรา ไชยรัตน
สุวรรณนีย กิตติวิศิษฏ
โสภาดา ศรีสวัสดิ์
อัฐภิญญา กูโน
กรชนก บุญสม
ณภัทร นันทสาโร
ณัฐพล เรืองรุงโรจน
นิติ รอดเพ็ง
ปรัชญา โอศาสตร
ปวเรศ สีสด
ปยพัชร โกมล
วีรพงษ เจริญโพธิ์
อดิศักดิ์ ชูหนู
อัครชัย ศรีวะปะ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การปกครองทองถิ่น
4583 กชพร สงแสง
4584 กรรณิการ แซลี่
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4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
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กาญจนา เนียมจอน
กานตธิดา พรมชวย
กุลจิรา ชัยฤทธิ์
กุลณัฐ แสงงาม
เกศราภรณ แกวเพ็ชร
ชลธิชา ฤทธิ์ทอง
ชอสุภัทร ชัยเต็ม
ณัฐทิตา ไชยมงคล
ธัญชนก สามทอง
ธิดา มั่งมี
นภเกตน เพ็ญจํารัส
นุสรี พันทรกิจ
เบญจวัลย คุมหอยกัน
ปณัสชา จิตภักดี
ประภัสสร ชํานาญ
ปทมาภรณ จันทรศรีแกว
พรพิมล กลิ่นสุวรรณ
พิมพผกา จันทโร
พิไลพร อิสโร
เพ็ญนภา บุตรนอย
มณฑิตา ยะฝา
เมวดี มุทุขันธ
ยศวดี ขุนศรีแกว
รัตนชาติ คงจันทร
รุงทิวา ตายนิล
เรวดี แกวสรวล
วราภรณ รัตนสังข
สิริวิภา ประสมพงศ
ไหมซาเราะ จันทรกุบ
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4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630

อภัสสร สุขะปาณะ
อรทัย เจริญทรัพย
อลิษา พุทซอน
อังคณา ธนูสาย
อาริษา บางบุญเรือง
ฮานีฟา หมัดนุย
จิรเมธ งามพรอม
ชินกฤต เพ็ญจํารัส
ธิติสรร เพ็ญนวลออง
ธีระเวช พุทธวงศ
นที บัวแกว
นันทวุฒิ สุวรรณาคม
ปยวัฒน ชวยพิทักษ
พีรพล ราชปกษิณ
วิศรุต นุยแกว
หทัยทัต ทองรอด
อาดีลัน เจะมะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภูมิศาสตร
4631 กรวิวรรณ อนันตทวีกุล
4632 เกศสุดา นายหนู
4633 จิตติมา ฤทธิกาญจน
4634 จิรวรรณ ศรีจันทร
4635 จิราพัชร ปงตา
4636 เจนจิรา ขาวแกว
4637 ชฎาพร กําลังเกื้อ
4638 ชฎารัตน รุงเรืองศรี
4639 ชูฮาดา นาราวัน
4640 ธนารัตน หนูชัย
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4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662

ธิดารัตน ทองนุช
นริศรา อุตรวิเชียรพานิช
นุรีซัน รามันห
นูรีดา อะรี
ปาริชาติ หนูชูแกว
ปยะนุช ไชยชะนะ
พัชรินทร รงครัตน
พิชญาพร ชัยแกว
มลฤดี เริศเริง
วณีดา รีจิ
วรฤทัย ดิสสระ
สลิลทิพย สงนวล
สุนันทา เขียวนอย
สุไรณี กุโหน
อธินี โชติยานนท
อารีนี หะยีมะหะ
ไอลดา หวันยุหนุด
ซูไฮลี บาเห็ง
อดิศักดิ์ บิลสมัน
อภิชัย เรือนสูง
อรรถพล โชโต
ฮัสซัน หลํายี

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย
4663 กนกอร อาคาสุวรรณ
4664 กฤติยา แซเลา
4665 กสิณา ศรีละนนท
4666 จารุวรรณ จันทรประดิษฐ
4667 จุฑามาศ หนูฤทธิ์
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4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
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จุฑารัตน ศิริโภชน
ฉัตรธิดา ดิสระมุณี
ชญาภา ดิรัญเพชร
ปวิตา ชวยพันธ
ปญจมาพร ปลิดดอก
ปาลิตา ปานแกว
ปยะนุช ชวยรัตนะ
พวงผกา ทุมสุวรรณ
พิมพชนก ทองสุข
พิมพสุจี สุวรรณ
ฤทัยรัตน เพชรรักษ
วนัชพร แสดงมณี
วันวิสาข หงะฝา
ศานิยา บุญชวย
ศิณา คงเขียว
สโรชา พรหมเสนา
สิริกาญจน ทองแกวเจริญ
สุชาดา ออนศรีแกว
สุทธิตา สุขเกษม
สุธาวัลย สุระคําแหง
หัทยา แกนแกว
อรณิชา สมัด
อินทิมา จันวดี
กฤษนัย เพ็งแกว
กิตติพศ ลูกจันทร
ชยานันต แกวมหากาฬ
ชาญวิทย จองอัครวรัญู
เชษฐกรณ จริงจิตร
ธนากร ธรรมจินโน
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4697 พงศกร ทิดกานจันทร
4698 ยงศิลป ศรีนอย
4699 ยุทธวีร พรหมสีลาย
4700 ศตวรรษ ฉินทสงเคราะห
4701 ศราวุธ เรืองคง
4702 ศุภชัย รุงเสรีกุล
4703 ศุภสิน อัศวเมฆานนท
4704 สิทธิพล บุญเลิศ
4705 อติวิชญ ขันทอง
4706 อัคร กิติระ
สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาชุมชน
4707 กรรณิการ รสจันทร
4708 กิตติกานต ราชเมืองฝาง
4709 ชนันนัทธ ภักดีโชติ
4710 ซูรียานี จารุ
4711 ณัฐนิชา ชูเชิด
4712 ณัฐริกา ชัยรัตน
4713 ธมลวรรณ บุญมา
4714 นันธทิกา นิชรานนท
4715 เบญจมินทร ยาชะรัด
4716 ปรัชญา หนูชวย
4717 ปรียานุช รักดํา
4718 ปทมาวดี แสงเกื้อหนุน
4719 ปยะภรณ ขจรวีระธรรม
4720 ผกาวรรณ บัวดาน
4721 พรธวัล หนอสกูล
4722 พรรณิชญา แซโซว
4723 พัชรา จันทวุฒิ
4724 พิชชาพร ปานศิริ
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4725 ฟารีดา กงซุย
4726 มณีรัตน ทองขวัญ
4727 มัทวัน แสตัน
4728 รมิตา จันทรเอียด
4729 รักชนก คังคะสุวรรณโน
4730 สรัลรัตน เฑียรฆโรจน
4731 สุณีนาฎ มินชะ
4732 สุทธิดา ชํานาญ
4733 หทัยภัทร กงเสง
4734 อติกา คงรัตน
4735 ปฏิภาณ โปทอง
4736 พิชานันท เเกนทอง
4737 ภาณุพงศ กรดนุย
4738 ภานุวัฒน วองกุลจิรัฎฐิติ
4739 อรรตพร หลิมทิพย
4740 อิทธิกร หลินมา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
4741 จักรี แสงเจริญ
4742 ณัฐชนน อริยกุลนิมิต
สาขาวิชา ประวัติศาสตร
4743 จิรัชญา สุวรรณคีรี
4744 ณัฐณิชา จิตรนิรัตน
4745 ณัฐณิชา นวลละออง
4746 นุชจรี หลงกาสา
4747 ปทมาวรรณ แสงเจริญ
4748 พัชริดา ชูเอียด
4749 ภิญรดา นวลศรีทอง
4750 ยศกร เทียนขาว
4751 รุสนีย สาแม
4752 วิกาวี รัตนอรุณ
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4753 วีรยา สุขศรี
4754 ศิวรัตน แหมะหวัง
4755 สายวรุฬ แสะอะหมัด
4756 สุทธิกานต พลวัฒน
4757 สุพัตรา ปูเตะ
4758 อรวรรณ ยีหวังกอง
4759 กฤตกานต จิตตอักษร
4760 กิตติพงศ นิลอินจันทร
4761 ชิตพล ศิริกูมิ่งมงคล
4762 ปรัชญา ดวงสุด
4763 รัตนชัย ตังเซงกี้
4764 วราการณ พูลนวล
4765 วราชัย ศรีพิณ
4766 อนิวรรต ชาญ
4767 อนุรัตน ปนปราณี
4768 เอกราช สุราฤทธิ์
สาขาวิชา ภาษาจีน
4769 กรกนก โกศิลญวงศ
4770 กฤตกมล ภัทรจิระนันท
4771 จรินยา โสะหมัด
4772 จิราภา สุทัศน ณ อยุธยา
4773 ชญานี เทพภักดี
4774 ชฎาพร แวนสุวรรณ
4775 ฌชฌาพรรณ พิชวงศ
4776 ณัฐชา พูลแกว
4777 ณัฐธริกา จันทรชวย
4778 ณัฐธิดา เกตุแกว
4779 ณิชกานต นวลมังสอ
4780 ณิชาภัทร ยีหรีม
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4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
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ดมิสา สรรพอุดมชัย
ธนธรณ เสรีรัตน
ธนพร แซจอง
ธัญชนก จิตติเลิศสกุลชัย
ธัญชนิดา รุงทอง
ธัญญรัตน สิงหหนูดํา
นริศรา บุญสราง
นริศรา ศิวะพรประสงค
นันทินี สายสลํา
บุปผา สกุลวงค
ปณิดา แซตั้ง
ปนัดดา บุญนุย
ปญรุจา ขาวเผือก
ปทมาวรรณ เสนขวัญแกว
เพชรรัตน แซตั้ง
ภัททิรา นํ้าผุด
ภัสสณิชา ศิริวีระสกุล
มณฑิรา ผอนผัน
วัชราภรณ หลําหลี
วาสิตา มากละมาย
วิภาวี ศรีชูทอง
เวธกา แขกกาฬ
ศศินา ถาวรจิตต
ศุภนิดา หนูทอง
สรรธญา ผลิผล
สาวิตรี มะนะโส
สุธิมา จันทรสวี
สุวิชา สุวรรณพงค
เสาวลักษณ สุขแกว
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4810 อรชร อุไรรัตน
4811 อัจฉรา เมนฉาย
4812 อัญชนา มุณีแนม
4813 อัญชิสา ภคสันต
4814 อัญฑิตา ไชยคช
4815 อัสมา หมัดหลี
4816 อามีเนาะห อาหามะ
4817 กิตติเมธ สําเร็จ
4818 ชยุตพงศ ไชยรุตม
4819 อานันธชัย ไกรสิทธิ์
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุน
4820 กิตติญา ไชยรักษา
4821 จรินญา แตมประสิทธิ์
4822 จุฑามณี ศรีระสันต
4823 ชนาภา หนูวงศ
4824 ณัชชา วัฒนกิจรุงโรจน
4825 ณัฏฐ ตรีแจมจันทร
4826 เนตรนภา ดวนมี
4827 เบญจมาภรณ วิจักษณานนท
4828 เบญจรัตน บุญเพ็ญ
4829 ปวริศา สงวนเขียว
4830 โมนา รักโอ
4831 ลลิตา เดชพิชัย
4832 วชิรญาณ หมื่นจร
4833 วรรณพรรธน คงเกตุ
4834 วิลาวัลย ตันติพงศ
4835 ศลาฆิน เพชรดี
4836 สุดารัตน สิงหชู
4837 สุพัตรา จิรันดร
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4838 สุภาภรณ อนชู
4839 กานต กลับนวล
4840 กิตติธัช ศรีจันทร
4841 คุณานนต ปานเจี้ยง
4842 ณัฐกานต ดวงญา
4843 ธนนันท เฉลิมชัย
4844 ธนพล วงษเอี่ยม
4845 ภคิน พวงโต
4846 มนัสนันท แกวสามดวง
4847 มีศักดิ์ ปริยวาที
4848 รัฐพงค สังขกุล
4849 ลลิล รักขาว
4850 วัศพล หสุลาธนัช
4851 สิรภพ ทองเรือง
4852 สุทธิพงษ ขาวเหลือง
4853 สุธนัย รัตนอุบล
สาขาวิชา ภาษาไทย
4854 จิตติวรรณ ยมรัตน
4855 เจะรุสณี รัตนศรีสุข
4856 ชุติกาญจน บุญชู
4857 ซินโหร แซออง
4858 โซไรดา เหมสลาหมาด
4859 นนทิวรรณ พิชัยฤกษ
4860 นํ้าฝน ทองพงษ
4861 นุชนาถ เหมือนพรรณราย
4862 บัณฑิตา แกวกุล
4863 พนารัตน ไชยโย
4864 พรพิมล พรหมมาลา
4865 พรรธิภา รักมล
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4866 พิชญนันท ปรีชา
4867 ฟาริดา หมาดนุย
4868 รอยฮาน ยือแร
4869 รุงนภา แกวสุกใส
4870 วรรณวิศา เพ็ชรจรูญ
4871 วานิตา สมชัย
4872 สัมซี๊ยะ มาลัยกูล
4873 สิริทิพย ตรีมณี
4874 สิริมา คลายกุล
4875 สุกันยา สุขเกิด
4876 สุนันทา ทองงาม
4877 สุรัญญา ยอดพิจิตร
4878 สุวณี แกวเอียด
4879 อนันตญา เศษสุวรรณ
4880 อนิตา หมัดอัด
4881 อรญา แสงสุวรรณา
4882 อันน บุญเลิศ
4883 อารยา หวาหาบ
4884 อุไรวรรณ นาวารัตน
4885 ชาญวิทย กลาคง
4886 ชานนท จันทรเพชร
4887 ณฐวัฒน ณ นคร
4888 มุขตาร เขียวสะ
4889 วีระวัฒน งะสวรรค
4890 สิริธิชา เนาวรัตน
สาขาวิชา ภาษามลายู
4891 กัญญารัตน จันทรคง
4892 กิตติลักษณ ชูชาติ
4893 ซาฟรา ยีเส็น
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4894 นาซูฮา กาโน
4895 นุรฮายาตี สาและดิง
4896 นูรีดา มาหะมะ
4897 รอยฮัน แวนะไล
4898 ลักขณา เพชรภูเวียง
4899 วิลาวัลย ลัภบุญ
4900 สอบารียะห ปะแตบือแน
4901 อริยวรรณ นุชมี
4902 อริสา บินหมัด
4903 อลีนา มะแซ
4904 อัญมณี โจงบุตร
4905 อาเดียร มะเกะ
4906 กิฟลี มุเสะ
4907 จักรกฤษณ สารีปา
4908 ซอฮะบัติ เหมเด็น
4909 ณัฐพล ไบบาว
4910 ณัฐวุฒิ อินฉํ่า
4911 รัตฤชา กีรติชนานนท
4912 วรวุฒิ นาวาเดช
4913 วันฟรฮาน แวเด็ง
4914 วาฑิต หมันแหละ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
4915 กมลชนก รัตนมุณี
4916 กัญญาภัค ผกากรอง
4917 กัณธนา จิมจวน
4918 ขนิษฐา มณีภาค
4919 คัทลียา นายาว
4920 จีฟารน สาและ
4921 ชลิตา นิลรัตน
CER9025

หนา 74 จาก100

4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
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ชาลินี รักพวก
ซูฟยะห นาวานิ
ดารุณี สาเมาะ
ตัสรีนา ดีดิ
ธมนวรรณ อักษรกูล
ธิดามาศ เอียดศรี
นริศา บินดีน
นัสรีน เจริญพร
นาถสุนันทน กูลศิริ
เนตรนภา กายเพ็ชร
ปพิชญา สอาดจันทร
ปยวรรณ แซวอง
ปยะมาศ แกวศรี
พรนลิน อนุศิลป
พรพิสุทธิ์ บุญโต
พัชณิฌา บุญปราณี
พิชามญชุ กันทัต
ภัสสราภรณ หนชัย
ยุรีวรรณ หอกุล
รวิภา แกววิเชียร
รอซีดะห จิสวัสดิ์
รุจิภา กําแหงสอง
ลลิตภัทร ศรีสวัสดิ์
วนิชชา หมวดเอียด
วรนิตย ชูศรี
วัณฑการณ กัณฐรัตน
วาฟะ มะแซ
วิฐิตา ชาญยนตร
วิลาวัณย จันทรรัตณะ
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4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
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ศศิญาภรณ เอียดเรือง
ศิริภัสสร สุขนุกูล
ศิริลักษณ นุนรัตน
สกาวใจ แกวเพ็ชร
สุทัตตา เซงหอง
สุนิตา เผือกผอง
สุภาวดี รุงเรืองชิน
สุรียมาศ ประทีป ณ ถลาง
สุวัยบะห ปาแนจะกะ
อมินตรา สิงหชู
อรวรรณ นันธิโย
อัจราพรรณ แหละหมัน
อัญชิสา พลบํารุงวงศ
อัสมา อีซอ
อานีญา ชุมสมาน
อิสรีย แกวศรีเพ็ชร
กัณตพงศ โชติธรรมโม
คณิน พรอมมูล
ฐาปกรณ ทองออน
ณัฐพล จันศรี
ดรันภพ นอยลัทธี
นฤปนาถ สุชาติ
นัสรู ดีมะดี
พลกฤต คงขาว
พูนศักดิ์ รัตนะ
มูฮัมมัดนัซรี หะยีนาแว
ศุภวิชญ พรหมเทพ
อรรคเดช ทองเรือง
เอเซีย ปราบเภท
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สาขาวิชา สารสนเทศศึกษา
4980 กุลจิรา บุญทอง
4981 ขวัญฤดี บุญมี
4982 จรรยา อุทุมพร
4983 ณาตยา ชุมชวย
4984 นงนภัส นิลพานิช
4985 นูรไอดา สะแลแม
4986 ประภัสสร ทวีวิภานิชกุล
4987 ฝนทิพย ขาวขจร
4988 พิริยา เกาเอี้ยน
4989 เพชรมณี มณีปรีชา
4990 มนัสชนก รัตนะชัย
4991 สาบีตา หีมโตะละ
4992 สายปาน นันทเสน
4993 สุดารัตน บุญมี
4994 สุดารา ออนสง
4995 สุนิษา สี่ขัน
4996 สุมิตา สันหรีม
4997 แสงสุดา ดาแลหมัน
4998 อังคณา สุรียพรรณ
4999 ณัฐชนนท วรกิจอมรพันธ
5000 ทวีศักดิ์ อภิรักษเสนา
5001 พิสิษฐ เซงเครือ
5002 ฟารีซี ผิดไรงาม
5003 สมเกียรติ กลมกลิ้ง
5004 สุภัทร เหมือนเมือง
5005 อรรถพล แกวพงษษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา เคมี
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5006 ธีระชัย แกวเสน
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
5007 จักรกฤษณ นวลอินทร
สาขาวิชา ฟสิกส
5008 มาริสา เชษฐวรรณสิทธิ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา จุลชีววิทยา
5009 ปรีดา เศรษฐณรงคชัย
สาขาวิชา ชีววิทยา
5010 ศุจินธรา เนียมสกุล
สาขาวิชา ฟสิกส
5011 พรประภา ขุนเสร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร
5012 กัลยสุดา ตุละ
5013 ซาวซาน ตาเหร
5014 ณฐดลพร เจริญรูป
5015 ณัฐริกา มะขามปอม
5016 ธนวรรณ วงคเวียงทอง
5017 ธนวรรณ อินทรจันทร
5018 นูรซาฮีรา อีซอ
5019 เบญจวรรณ คอมสิงห
5020 เบญญาภา คงเพ็ชร
5021 ปารียา บือซา
5022 พัชรี สงาเอี่ยม
5023 พิมพกมล เทศนอก
5024 ยุวดี หมาดทิ้ง
5025 วิมลมาศ รัตนคํา
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5026 วิลาสินี พวงแมกลอง
5027 ศิรินทรา สันทัดการ
5028 สุชัญญา แสงอุไร
5029 สุนิศา สํานักพงศ
5030 สุภาวดี สามัญ
5031 สุไรดา ไหมหมาด
5032 สุไฮลา รินนะ
5033 หทัยกาญจน บัวทอง
5034 อาลียะ หมานแอ
5035 นิธิกร อุทัยเวียนกุล
5036 ปรวิศ บุญเยี่ยม
สาขาวิชา เคมี
5037 กุลธิดา ออนชวย
5038 จุฑามาศ ตองติดรัมย
5039 ซูไรยา มะมิง
5040 ณัชเรศ หนูนุม
5041 ณีรนุช แทนทอง
5042 มาอิดะห กือจิ
5043 มูนีเราะ หลงเนาะ
5044 รอฮีหมะ ปะสะกอ
5045 รุชดาห มหันกฤษ
5046 วรดา ทองเรือง
5047 วิภาพร ตราสุวรรณ
5048 แวซากียะห วานิ
5049 สิรีธร ลุงกี่
5050 สุพัตรา เจริญสุข
5051 สุภรทิพย ใหมสวัสดิ์
5052 สุภาวดี มาชวย
5053 อภิญญา คชนินทร
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5054 อัฟนี ตะระซี
5055 อาทิตยา นวลเจริญ
5056 ฮานีซะ เจะเมาะ
5057 ฮุสนา เจะอุบง
5058 กันทรากร สุวรรณรักษา
สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรม
5059 ทัณฑิกา เจริญลาภ
5060 ธิดารัตน ชํานาญขาว
5061 ปทมาสน ปญจกุล
5062 ปาริชาติ ไชยแกว
5063 พิชญสินี สะเมาะ
5064 มิ่งสมร ทองจัน
5065 รติรส จันทรทอง
5066 รุสนานี มามะ
5067 สิริญากร เพ็ชรยศ
5068 สุธาสินี หะยะมิน
5069 อัจฉรา อินทรพรหม
5070 กิตติ ทับวัง
5071 ธนพล หนุนอนันต
5072 นพดล กูเมือง
5073 อัมรินทร นาครัตน
5074 อามีน ยีเด็ง
สาขาวิชา จุลชีววิทยา
5075 กนกวรรณ เกษีสม
5076 กมลเนตร หนูชูชาติ
5077 กัญญารัตน ขวัญออน
5078 จณิสตา ราหมาน
5079 ชญาณี โชครักษ
5080 ชนางค สุพล
5081 ชนิตา บุญถาวร
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5082 ณัฐวดี เอกสมบุญ
5083 ธนารัตน งามประดิษฐ
5084 นิธินันท ทองพันธ
5085 นูรฮายาตี หมูอําหมัดยูโซะ
5086 บุษรินทร รุงเรือง
5087 ปทมาภรณ จันทการักษ
5088 รุจา หัดหมัน
5089 วรฌา โรจนหัสดินทร
5090 ศิวนันท สุขเยาว
5091 ศุภิสรา วรรณบวร
5092 สัณหฤทัย ปากลาว
5093 สิรินภัสสร จันทรเมือง
5094 อริสรา ทองรักษ
5095 อินทิรา จรุงแกว
5096 นฤเดช ศิริไชย
สาขาวิชา ชีววิทยา
5097 จารีรัตน ศรีรักษา
5098 จุฑาภรณ หนูทอง
5099 เจนจิราพร ตะนํ้าอาง
5100 ชนิสรา มหาชล
5101 ชลธิชา จันทรคงหอม
5102 ชุติเนตร แกวรัตน
5103 ณัฐกุล อินทรทอง
5104 ตัศนีม โตะเส็น
5105 เทพธิดา หมีนหา
5106 ธนาวดี นราอาจ
5107 ธันยพร ชุมทอง
5108 นาซีบะ มูซอ
5109 นิตยา ออนมาก
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5110 นูรฮูดา อาบูลี
5111 ปพิชญา จันทรศิริ
5112 ปยนันท คงโตรม
5113 พิชญนรี เศวตศิลป
5114 ภัทรพร วรุตมพันธ
5115 มิ่งขวัญ อําไพ
5116 รุสนานีย มะอีแต
5117 ศรัณญา ชูฉิม
5118 ศศิธร คงเพ็ชร
5119 ศิริวรรณ เกื้อกอบุญ
5120 ศุภาดา จันทรเพชร
5121 สกาวรัตน เสารพูล
5122 สุธิดา จันทสุวรรณ
5123 สุวิชญา เอียดวารี
5124 อรอนงค สักสงค
5125 อาดีละ เจะมะ
5126 อาทิตตยา ทวนทอง
5127 อารียา มามะแตหะ
5128 อารีรัตน มาทัพ
5129 ฮายูรา กาซอ
5130 ชิณวัฒน พฤกษพนม
5131 ทิวาปกฏ ปานโบว
5132 เทอดศักดิ์ ยังไธสงฆ
5133 วิวัฒ หนูชุม
สาขาวิชา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
5134 ซัลมา องสารา
5135 ฝารีดะ เจะสนิ
5136 พัชรี หรมใหม
5137 สรัญญา คชนาเคนทร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
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5138 กมลรัตน คําทอง
5139 เจนจิรา ผลพนม
5140 ชลิตา ยอดไสว
5141 ฐิติรัตน ซื่อสัตย
5142 ณัฐธยาน กิตติปุญญพัตน
5143 ณิชาภัทร ทองขาว
5144 รัชนีกร ยังพลขันธ
5145 กมล บิลพัสด
5146 เจะอานัส มองพรา
5147 ปฏิภาณ พรหมจันทร
5148 มฮํามัดซะหโรล มะเย็ง
5149 มูฮําหมัดอาบีดีน วาโละ
5150 ยุสรี ยะโกะ
5151 อัลซอรีย บัณฑูรอัมพา
สาขาวิชา ฟสิกส
5152 กิตติญา ศรีสุขใส
5153 นูรีฮัน เจะแต
5154 รุจิรา กงทั่น
5155 ศิรินทิพย สมหมาย
5156 พรเทพ จันทรจุนาทัศน
5157 ศรชัย กอนทอง
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร
5158 จิราพร วิเชียรทอง
5159 เจนจิรา นิลวิเชียร
5160 ซอฟยะห แสสาเหตุ
5161 รวยดา สาและ
5162 ศศิภาพรรณ ปุยพล
5163 อารีรัตน กาละกาญ
5164 ชาคริต ทองนวล
5165 ธนภัทร ศรีรักษ
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5166 นันทพงศ เจริญคง
5167 พิพัฒพงค ลูกแกว
5168 มูฮัมหมัดไฟซอล ดอกอ
5169 อาหาหมัดซาริฟ ยีแลมะ
5170 ฮัรซาน ชัชวาลย
5171 ฮานัส มาแย
สาขาวิชา วิทยาศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
5172 ณัฏฐิกา เศษธนู
5173 ทิพวัลย จันทเลิศ
5174 นุรฮัยฟาร ดอเฮะ
5175 รุงนภา กลับกลั่น
5176 วรางคณา พงศาปาน
5177 ศศิธร ภควันต
5178 ศศินา แสงทอง
5179 สุธิดา หมูดจันทร
5180 อภิญญา เนียมวงศ
5181 อัญมณี ชัยศรี
5182 ณัฏฐกิตติ์ กลิ่นจันทร
5183 ธัญพิสิษฐ ผันผอน
5184 วัชรพงศ ทานอักษร
สาขาวิชา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
5185 กมลทิพย ฤทธิสาคร
5186 กมลลักษณ วิบูลยอาชา
5187 เกวลิน พรหมขํา
5188 จันทกานติ์ นาคทอง
5189 จารุเนตร ไพชํานาญ
5190 จีระนันท อุทัยรัตน
5191 จุฑารัตน ทองนวล
5192 ชาลิดา ออนไสว
5193 ซีลีน กอก
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5194 ดวงพร หมวดทอง
5195 ธัญญารัตน คําเสน
5196 ธัญญารัตน นาคขวัญ
5197 บุษยา วรพันธ
5198 ปฐธวีภรณ มวยดี
5199 ปยธิดา ออนนอม
5200 ปุณณภา วงศอุทัย
5201 พรศิริ บัวศรี
5202 ฟาตีเมาะ ลาเตะ
5203 มัณฑนากร หนูเซง
5204 มุมีนนะฮ หะยีกามา
5205 เมธาวดี สืบสม
5206 รุงเพชร ชุมอินทอง
5207 วัชรภรณ หีตพัฒน
5208 ศิริวัชรี จําปางาม
5209 ศุภาพิชญ เสนาพันธ
5210 สาวิตรี โตะกายู
5211 สุธีกานต หลีเหล็ม
5212 สุพนิตา เอี่ยมอาจ
5213 แสงอุทัย จิตรแกว
5214 อรชุดา ศิริพงศ
5215 อรญา จิโสะ
5216 อาทิตยา ฐานะพันธุ
5217 อาอีเสาะ แสเด็น
5218 อุทุมพร พรหมทองบุญ
5219 ศูภณัฐ เกษตริกะ
5220 สรรเสริญ คุยยกสุย
5221 เอกภาพ อยางดี
สาขาวิชา สถิติ
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5222 กิรติกานต โพธิ์ทองศิริกุล
5223 ธิดาวดี ดิษฐปาน
5224 นัยนา เสงสุก
5225 นุรฮีดายะห บาระตายะ
5226 สุวรรณี ปาธารัตน
สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
5227 กษมา โชติมณี
5228 คอดีเยาะห ดาแลหมัน
5229 ชุติมา สุทธาภิรมย
5230 ณภัทร มวงจันทร
5231 ธีรกานต พวงจันทร
5232 ปลายฟา สาครินทร
5233 รัตนาภรณ พรมชัยศรี
5234 สิรินัน สกุลราช
5235 ณัฐนันท จันทรสุด
5236 ธนกฤต รัตนบุรี
5237 อัครวัฒน แกวสุวรรณ
สาขาวิชา พืชศาสตร
5238 จุฑามาศ หนูรอด
5239 จุรีภรณ สุขแกว
5240 ชไมพร บุญทวี
5241 ชลิตา พรหมชวย
5242 นิภาพร พรหมจันทร
5243 ปยะวรรณ อนันตสิทธิ์
5244 ผกาวดี เกษแกว
5245 รัตนาวดี เสถียร
5246 สาวิตรี ฤทธิคง
5247 สุธากร อุนทรัพย
5248 สุภิตา แกวละเอียด
5249 อรพิมล ชูมณี
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5250 พงษศักดิ์ ฤทธิอา
5251 พีระวัฒน หลวงเปง
5252 อัษฎาวุธ โรจนสุรางค
5253 อิสมาแอล ดือราแม
สาขาวิชา สัตวศาสตร
5254 กมลรัตน แขกไทย
5255 กาญจนนาริน ชูจํา
5256 กานดา เพ็ชรพันธ
5257 ชลลดา ออนรอด
5258 ณัฐฐิณี ชัยมณีย
5259 ณัฐติกาล ศรีสมบัติ
5260 ณัฐวรรณ จันชูทอง
5261 ณิชาภัทร มธุโรรส
5262 ทัศนวรรณ รมรื่น
5263 ธิดารัตน แกวสวางวงศ
5264 นฤมล หวานแกว
5265 นัฐริกา ชูแกว
5266 นันทรัตน หงษา
5267 เบญญาพร ออนรูที่
5268 พัชณิญา จันทรแดง
5269 ภัทราวดี เทศกุล
5270 มานิตา ศรีแผว
5271 รัตติมา รัตนะ
5272 วสยามล ชูปน
5273 วัลควดี อุนแกว
5274 ศศิภา หนูดุก
5275 ศุนันตธิดา พรหมจรรย
5276 สใบทิพย นะมาเส
5277 สโรชา อินทนิน
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5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288

สุภาพร ผอมเขียว
สุภาวดี เกศสุวรรณ
โสภิดา เกตุแกว
อรกช วรรณบวร
อรพิมล แซซิน
ชัยวัฒน ศรีสง
ธนวุฒิ ชีวะพันธ
ธีรศักดิ์ สมปรีดา
วุฒินันท พัสมุทร
ศิวกรณ พันธางกูร
อนุภัทร งวนสน

การแพทยแผนไทยบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา การแพทยแผนไทย
5289 กมลวรรณ กลับดี
5290 ศุภรัตน ผุดวัฒน
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร
5291 บุสรอ สิติเลาะ
การแพทยแผนไทยบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา การแพทยแผนไทย
5292 กาญจนา ปานจีน
5293 ขนิษฐา พิมพหลอ
5294 ซอบารียะห ลาเตะ
5295 นูรีดา กือลือแม
5296 พัชวีกานต หลักเมือง
5297 เมศิณี ชูมณี
5298 รัชนีกร แซลิ้ม
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5299
5300
5301
5302

สุปรียา วิสุทธิโช
สุไรยา บินลาเตะ
อุสรา กาหยี
อารีซัน วาแต

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา
5303 จารุวรรณ แยมใจดี
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร
5304 การะเกตุ มีนุน
5305 ชาลิสา ชูปาน
5306 ซอบารียะ มูซอดี
5307 ซาลีฮา สาหะ
5308 ณัฐวดี แกวรมวัน
5309 ธิติยา สุขลิ้ม
5310 นูรฮาซีกีน แวตีแย
5311 นูรฮายาตี หะยีสาและ
5312 นูรีฮาน สามะ
5313 พัชรี ขวัญกะโผะ
5314 พัทธธีรา ปยะเอกชัย
5315 แวเดียวาตี แวสะแลแม
5316 สุพรรณี ยิ่งขจร
5317 อามีเนาะ สิติเลาะ
5318 อภิสิทธิ์ เลาะ
สาขาวิชา สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
5319 พรจุฬา คงแกว
5320 สุดารัตน โตะขวัญ
การแพทยแผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชา การแพทยแผนไทย
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5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343

กัลยกมล ฤทธิโสม
กุลนัฐ มากคํา
ซีตีมารีแย ยูนุ
ซุวารี เจะอาแว
ดวงกมล จันทรสงค
ทยา กลิ่นสุวรรณ
นัสมี มะดีเยาะ
ปฐมาวดี ชูคง
ปยธิดา ชุมคช
พรรณพร แซฉั่ว
แพรวฬนีย แกวประสิทธิ์
ฟาตีมา เกะรา
รัตนวดี อีมหมัน
วรรณสิริ ดุลยจิต
ศันสนีย สะแปอิง
สุกัญญา รัตนะ
สุไมรี่ หวันเตะ
สุไฮนี ขาเดร
อาซือมัด บือราเฮง
มนภาส ธรรมโชติ
มารีดี ยูโซะ
มาหามะดานิส ดิลฮาม
เอาดีย หวันเมือง

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา
5344 ชลลดา เจยาคม
5345 ชาลิสา จงทอง
5346 ชินานาถ คงศรีทอง
5347 นริศรา ผดุงทอง
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5348 พุทธรักษา จันทรจิตร
5349 ภุมรินทร แกวเรือง
5350 สุดารัตน สุวรรณออน
5351 อารียา เลาะสมาน
5352 จักราวุฒิ ชัยวงศ
5353 จิรวัตร รักพวก
5354 ชุติพนธ ชูชนะ
5355 ธนพล ธนาวุฒิ
5356 นพดล อินหมัน
5357 นรไชย สามแกว
5358 ปรัชญา มุณีรัตน
5359 ปองภพ เกลื่อนสิน
5360 ฟาอีส มะซาอิ
5361 วิทยา ริยะสาร
5362 ศักรินทร คงถิ่น
5363 ศุภชัย เนียมหอม
5364 สหรัฐ บัวดํา
5365 อดินันต ยูโซะ
5366 อนัส สาแม
5367 อนุวิทย สุวรรณฤทธิ์
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร
5368 กมลชนก คงเกต
5369 กฤษติยา ทองขุนดํา
5370 กานตมณี สังขพันธ
5371 เกศสุดา งูตูล
5372 ขนิษฐา ชูแกว
5373 จุฑาทิพย แปนแกว
5374 ชนากานต บุญเรือง
5375 ชุติมา แชมชอย
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5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
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ซาฮีดา นือเร็ง
ซูฟนา สามะนิ
ณัฐกานดา ชูพราหมณ
ณัฐนิดา ตราสวัสดิ์
ณีฐกา ทองแกว
ดวงหทัย สันติกาญจนพัฒน
ธารารัตน ยมรัตน
นลัทพร หมวดจันทร
นอซัมสุรีย ดาจิง
นิธิกุล หงษทอง
นุรฮา นิมิส
นูรฮาฟซา เปาะเฮง
นูรีซา อาแว
นูรียัม บือราเฮง
ปทมา ยงเยื่องคง
ปยวรรณ แกวทอน
ฟาดีละห สาแม
ภัทรวดี ตันคงศรี
ภัทราวดี สมประสงค
มาวินี เถาะมัน
เมธารัตน หมัดเตะ
ยุราพรรณ ประเสริฐศรี
รัตตา การี
วรรณพร หมวดชนะ
วรัญญา คงเรือง
วราภรณ ศรีสุวรรณ
วิภารัตน ยกพวง
วีราภัทรา พริกคํา
ศตพร เจริญ
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5405 ศุภรัชฎา ราศรี
5406 สตา สุทธิโชติ
5407 สิรินยา ประสิทธิ์
5408 สุจิตราภรณ ตุลยนิษก
5409 สุดารัตน ฤทธิเกษร
5410 สุดารัตน สมนึก
5411 สุทิศา สมจิต
5412 สุภัทรา นิบู
5413 สุรางคนา ปาณะศรี
5414 อมรา รัฐกาล
5415 อรอุมา บุญมี
5416 อรัญญา เดชรัตน
5417 อาดีละห สนิ
5418 อาอีซะห มะรอเสะ
5419 อินธิรา ไชยสาลี
5420 ฮารีฟะห มะมิง
5421 ฮาสนะ หวังยีเสน
5422 ซาฮีรัน ยายอ
5423 เนติพงษ อินทรสอาด
5424 พิชยา นวลขาว
5425 ฮาซัน อาดํา
สาขาวิชา สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
5426 กนกวรรณ โหดสุบ
5427 กวินนา สมทอง
5428 กัญญาพัชร คณหาร
5429 กันติยา ชุมศรีจันทร
5430 กุลวานีย เจะดาแม
5431 เครือวัลย อินนิล
5432 จุลลดา สงฆสุวรรณ
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5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
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เจนจิรา มุสิกพงศ
ชุติมา มาหิเละ
ฑิฆัมพร ขุนฤทธิ์มนตรี
ณัฐธยาน ดําสี
ณิชาภัทร ทวีชัยกิตติกุล
นัฐวรางค บุญชูสิน
นํ้าฝน ทองสาย
นุสนานี แมเฮาะดํา
นูชินดา เจะยะหลี
ปยวรรณ คงวัดใหม
ภัศรา เกลาฉีด
มุมีนะ เรียง
ยาวารี หลีหวัน
รัชนีกร ชูทอง
ลัดดาวัลย วิจะสิกะ
ศิวพร สุขศรี
ศุภลักษณ สาแหละ
ศุภวรรณ หาดแกว
สโรชา สิงหแกว
สุนิสา แสงทอง
สุภาภรณ ทองดี
อรินรัตน หาญทะเล
อรุณกมล จิตรอักษร
อารดา หมีคง
เกรียงไกร ใสจุล
ณสกล ภูงามเขียว
ธีรวุธ เชื้อสงา
นัฐพงษ ขําตรี
ปวีณกร หมื่นระมัด
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5462 ภานุพงศ ไพนุพงศ
5463 วรรณะวัฒน วรรณโร
5464 แวอูเซ็ง ปูโจะ
5465 สุริยา โสะหัด
5466 อานัส อุมา
5467 อาราฟต ธนสุขเสถียร
5468 เอกรัตน คลองรั้ว
สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
5469 กัลญา วงศสาคร
5470 เกศสุดา เพชรฤทธิ์
5471 จรัญญา หะหมาน
5472 จันทรจิรา คงบันนึก
5473 จิราภา ฤทธิฉิม
5474 ณัฏฐริณีย หมื่นภักดี
5475 ณัฐธิดา มั่นเหมาะ
5476 ดวงฤดี ทองสุข
5477 ทิพวรรณ ศรีสวัสดิ์
5478 ธาราวดี เจริญนารถ
5479 นุชตะวัน รัตนบุรี
5480 ภัทรนันท นพรัตน
5481 วาธิณี ชาญแท
5482 สุทิศา ณ สงคราม
5483 หทัยชนก นิจจํารูญ
5484 หทัยภัทร ทิพยมาก
5485 อัสรีนี ยุนุ
5486 ดลหะรีด และตี
5487 ธนวัฒน ดําเกิด
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ
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5488 สายฝน ทองใบ
5489 สุนิษา อาดํา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรไทย
5490 กนกวรรณ สุภาคํา
5491 อัจฉณา จันทรแปน
5492 สันติโชค สุมงคล
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา ทัศนศิลป
5493 อนิล บาบูมาเราะ
5494 อนิสรา ยืนยงค
สาขาวิชา ศิลปะการแสดง
5495 จตุพร นานชา
5496 ชวัลลักษณ วิเชียรแกว
สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ
5497 นภัสสร ศรีพรม
5498 วรนิษฐา จีนหั่น
5499 สุกัญญา มูเก็ม
5500 สุวรรณกัลยา พงษเลิศศิริธร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรไทย
5501 กาญจนาพร สุดภัย
5502 จารุมน ปานชัยศรี
5503 พิมพัชนก ขวัญแกว
5504 สุดารัตน แกวดํา
5505 ฐิชานนท ศรีประเสริฐ
5506 พงคพัฒน กายพันธ
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5507 วสวัตติ์ ทองรักษ
สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรสากล
5508 ภิรมภรณ ฉัตรมณีย
5509 รุจิกร พูลสวัสดิ์
5510 ศศิธร ลาภวงศ
5511 สวรรยา สวัสดิ์
5512 กมลทรรศน ลาวเพ็ชร
5513 กฤติพงศ เขาทอง
5514 กฤษฎา แสงจันทร
5515 จักรพงศ ทวีสิน
5516 ชญานนท ลีชา
5517 ชยพล เปศรียะโร
5518 ณัฐชนน ธงทอง
5519 ณัฐธเนศ คงผล
5520 ธนพัต พลโยธิน
5521 ธีรเมธ ทองลาภ
5522 นราวิชญ เรืองชู
5523 นิติธร คงขํา
5524 ภัทรยุตต หนูจีด
5525 ภานุมาศ พูลสวัสดิ์
5526 ภานุมาส สุขเพชร
5527 ยุทธนา เลื่อนจันทร
5528 วิทวัส สุขะกุล
5529 ศราวุธ พรมนิตย
5530 ศักยภาพ แซลิ่ม
5531 ศุภณัฐ สุขมี
5532 สหรัฐ ดวงขวิด
5533 สุทธิวัฒน ศรีอินทร
5534 อภิสิทธิ์ ทองคํา
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5535 อารีฟ สนิ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ทัศนศิลป
5536 กาญจนา จอมทอง
5537 เจนจิรา สุวรรณลอยลอง
5538 ชฎาภา รักขนาม
5539 ฐิติกานต นิมิตอังกูร
5540 ตรีสุคนธ อั้นเตง
5541 บุษกร จันทรเมือง
5542 ปทิตตา จุลรักษ
5543 รัชดา พานชมภู
5544 ศศิมากร บุญสิน
5545 อารียา หมีชุม
5546 ธนากร ละอองวรรณ
5547 ธีรพงค ยอดยางแดง
5548 พินรัตน จันทรเกษ
5549 ภาณุพงศ ดวงจันทร
5550 วีรวัธน คําภา
5551 ศึกษิต จันทรัตน
5552 อดิศักดิ์ ศิรินุพงศ
สาขาวิชา ศิลปะการแสดง
5553 คัคณางค ทับทิมศรี
5554 ชนิสรา สุขรมย
5555 ชลธิชา พะวงศ
5556 ณัฐกานต หนูสุด
5557 ธรรญกร จันทกาโร
5558 ธิดากานต โตะบก
5559 ธีรนุช คําพินันท
5560 นริสา แซภู
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5561 นันทิชา บุญวัง
5562 ปานไพลิน อินทรพุฒกิจ
5563 รัตนาวดี ทองมา
5564 ลีลาวดี เชี่ยวการ
5565 เสาวลักษณ รัตนแกว
5566 อชิรญา ชินลาภา
5567 อทิตา จิตรนุม
5568 อังคณา ทองศิริ
5569 อัชฌารัตน ราชดี
5570 อัญชิษฐา บุญทอง
5571 จตุพร แสนบอโด
5572 ฐานทัพ ขนอม
5573 ทนาชัย วองไว
5574 ธัญวัฒน วิเชียรรัตน
5575 ธีรภัทร สรอยสั้น
5576 นัฐพล จันทรพิธาร
5577 พงศธร อินพรม
5578 พิพัฒนพงศ คงเกิด
5579 ภานุวัฒน พงคเกื้อ
5580 ภูวรินทร อดทน
5581 สฤษฎิ์พงษ นวลสะอาด
5582 สิริ สุขเกษม
5583 หัสพล งิ้วชน
สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ
5584 ธนัชชา ศิลาลาย
5585 นํ้าผึ้ง เซี่ยงฉิน
5586 นุสรา หมัดศิริ
5587 มุทิตา ลาภวงศ
5588 วรรณวิษา คําแกว
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5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601

CER9025

วริศรา แซเฮง
สุกัญญา บุญจันทร
สุดารัตน ผาสุข
สุดาสมจิตร ศิลาพัฒน
อติพร แกวเรือง
กฤษพล มณีมัย
ขจร วิจิตรพันธ
ชูศิษฐ แหงเสรี
ณัฐวัตร เนรจุล
วิสุทธิพร สุทินนา
อธิศ กลิ่นขจรวงศ
อารีชัย หวันเหม
แอนดรูว กาวิน เจอรรารด
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