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ลำดับกำรเข้ำรับพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ระดับปริญญำเอก
ลำดับ
วุฒปิ ริญญำ
สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร
ปรัชญำดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิทยำศำสตร์กำรเกษตร วิทยำศำสตร์กำรประมง)
1 นำงสำว นิฟำรีซำ เจ๊ะเล๊ำะ
สำนักวิชำวิทยำศำสตร์
ปรัชญำดุษฎีบณ
ั ฑิต (ฟิสิกส์)
2 นำย ดิเรก บุญธรรม
3 นำย อำหลี ตำหมัน
สำนักวิชำศิลปศำสตร์
ปรัชญำดุษฎีบณ
ั ฑิต (เอเชียศึกษำ)
4 นำงสำว สุรำงค์ อำจณรงค์
สำนักวิชำสำรสนเทศศำสตร์
ปรัชญำดุษฎีบณ
ั ฑิต (กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ)
5 นำย ณัฎฐ์ โอธนำทรัพย์
6 นำย ทวีศักดิ์ คงตุก
7 นำงสำว พิมพ์พรรณ ทิพยแสง
8 นำย วิชชุพล จริยะมำกำร
9 นำย สุวทิ ย์ สมสุภำพรุ่งยศ

ระดับปริญญำโท
ลำดับ
สำนักวิชำกำรจัดกำร
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (บริหำรธุรกิจ)
1 นำงสำว กชพรรณ สำยสะอำด
2 นำงสำว กรรณิกำร์ คงวำริน
3 นำย จิตรกร ไชยรำช
4 นำงสำว เจนจิรำ เสถียรวงศำ
5 นำงสำว ณัฏฐนิช ลั่นซ้ำย
6 นำงสำว ณัฐศุภำ ไทยประยูร

วุฒปิ ริญญำ
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7 นำงสำว รัชนี ปรีชำ
8 นำงสำว วรรณี ศรีเชย
9 นำง อรทัย เถำจู
10 นำงสำว อรวรรณ จิตถำวร
11 นำงสำว อำรมย์ โกงเหลง
12 นำย อุเธน พัฒนประดิษฐ์
สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำรเกษตร พืชศำสตร์ )
13 นำงสำว นูร์ ไอนัน
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำรเกษตร วิทยำศำสตร์กำรประมง)
14 นำงสำว สุพตั รำ ขุนเสนำะ
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร)
15 นำย ภำนุมำศ สมจิต
16 นำย มนตรี ยอดธงชัย
17 นำย วิทธวัช รำชรองวัง
สำนักวิชำพยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (กำรพยำบำลผู้ใหญ่)
18 นำงสำว อรพรรณ คงทรัพย์
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (กำรพยำบำลเวชปฏิบตั ิชุมชน)
19 นำง กำญจนำภรณ์ ไกรนรำ
20 นำง เกสรำวรรณ ประดับพจน์
21 นำย ชนก จำมพัฒน์
22 นำงสำว พัสตรำภรณ์ แก้วพะวงค์
23 นำงสำว สรีพร ชมบุญ
24 นำง สุธศิ ำ ทองประสิทธิ์
สำนักวิชำเภสัชศำสตร์
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วิทยำกำรด้ำนยำและเครือ่ งสำอำง)
25 นำงสำว วรรณนิสำ บุญไหล
สำนักวิชำวิทยำศำสตร์
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (ฟิสิกส์)
26 นำย วรกฤษฏิ์ ธิดำ
27 นำงสำว อัซลีณำ สำและ
สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์และวิศวกรรมวัสดุ)
28 นำงสำว ปัญจภรณ์ มำแทน
วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต (วิศวกรรมโยธำและสิ่งแวดล้อม)
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29 นำย ธนำวุฒิ รักษ์ทอง
30 นำย ปกรณ์ ณ ศิริ
31 นำย วรวัฒน์ กิจไพบูลทวี
32 นำย วิทยำ อำวุธเพชร
33 นำย สรำยุทธ์ นำครอด
34 นำย สุรชัย นำนำผล
สำนักวิชำศิลปศำสตร์
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (ภำษำอังกฤษ)
35 นำย นูริซซี ริฟกี แฟร์เดียน
36 นำงสำว เปอตี้ รอซันด้ำ
37 นำงสำว หมีน เฝ๋ง
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ)
38 นำย กฤษณะ โชติสุทธิ์
39 พระมหำ เจษฎำ บัวบำล
40 นำงสำว ณัฐรำพร พรหมประสิทธิ์
41 นำงสำว วิภำภรณ์ หุ้ยเวชศำสตร์
สำนักวิชำสหเวชศำสตร์และสำธำรณสุขศำสตร์
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (ชีวเวชศำสตร์)
42 นำงสำว กมลรัตน์ ยับ
43 นำงสำว นริศรำ แก้วบุญเลิศ
44 นำงสำว บุณณิศำ สังข์แก้ว
45 นำงสำว ไพลิน ไชยเดช
46 นำงสำว รุ่งฤดี กิ้มเส้ง
47 นำง ศิรินญำ ถุงทอง
48 นำงสำว อรวรรณ พูลศรี
49 นำงสำว อัมพิกำ เกษรสิทธิ์
สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ)
50 นำงสำว ดลรวี แวเยง
51 นำงสำว ธัญญ์นลิน ไกรนรำ
52 นำงสำว นงนภัส ช่วยขำ
53 นำงสำว นรรฐพร ซัง
54 นำงสำว เรวดี วงสม
55 นำงสำว วลัยลักษณ์ สิทธิบรรณ์
56 นำย อัครเดช คงขำ
สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (บริหำรสำธำรณสุข)
57 นำงสำว กันตภัทร มุสิกวงศ์
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58 นำงสำว ชัญทิชำ ฉ้วนกลิ่น
59 นำงสำว ชุติมำ สำรพงษ์
60 นำงสำว ปำนชนม์ โชคประสิทธิ์
61 นำงสำว พรศิริ ไพทอง
62 นำย ฟำรอน หัตถประดิษฐ์
63 นำงสำว สุกัญญำ เคี่ยมกำร
64 นำงสำว สุทธิยำ แกล้วกล้ำ
65 นำย อดิศักดิ์ หวำนใจ
สำนักวิชำสำรสนเทศศำสตร์
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ)
66 นำงสำว กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์
67 นำง จุฑำภรณ์ เลิศไกร
68 นำย นิติ งำมผ่องใส
69 นำงสำว เพ็ญสุภำ รัตนบุษยำพร
70 นำงสำว ละออ ศรีสุมำ
71 นำง อัจจิมำ ปุ่นสุวรรณ

ระดับปริญญำตรี
ลำดับ
วุฒปิ ริญญำ
สำนักวิชำกำรจัดกำร
บริหำรธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1 นำงสำว จุฑำมำศ ผอมจีน
2 นำงสำว ประภัสสร สังข์แก้ว
3 นำย มำรุต หมัดใต
4 นำงสำว ศิริลักษณ์ พระภำยไชย
บริหำรธุรกิจบัณฑิต (อุตสำหกรรมท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
5 นำงสำว เกศินี คงรัตน์
6 นำงสำว นลินี ศรีสัจจัง
7 นำย อุดมศักดิ์ รวยทอง
บัญชีบณ
ั ฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
8 นำงสำว เกศณีย์ กิจบัญชำ
9 นำงสำว จิรำพร หนูน้อย
10 นำงสำว พิชญำภรณ์ พุทธกิจ
11 นำงสำว ศิณีนำฏ ชำญณรงค์
เศรษฐศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
12 นำงสำว สุวภัทร ทองเงิน
บริหำรธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
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ลำดับ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว กมลรัตน์ หวันบะหยอ
นำงสำว กรกนก อรรธสุธำนันท์
นำย จตุรวิทย์ จินตำคม
นำงสำว ณัฐธิดำ สังข์ศรีสังข์
นำงสำว ธิดำรัตน์ ละเปีย
นำงสำว สิริมนต์ จูหอ้ ง
นำงสำว อำริยะ ดินแดง
บริหำรธุรกิจบัณฑิต (อุตสำหกรรมท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับสอง
นำงสำว กรรวิกำ ทรัพย์เจริญ
นำงสำว ธำรำรัตน์ ไชยเพชร
นำงสำว แพรพลอย ยะสะนพ
นำงสำว ภรณ์ทพิ ย์ หำรสุวรรณ
นำงสำว เมทินี ทองพะวำ
นำงสำว วรรณะธำดำ เอ็ดวำด
บัญชีบณ
ั ฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
นำงสำว กนกพร มำสสอน
นำงสำว ดำรุณี เด็นศิริ
นำย ศักรินทร์ ในสระ
นำงสำว สุทธิดำ นุ่นรักษำ
นำงสำว สุรียำนี อิซอ
นำงสำว สุวรรณีย์ แก้วส่องแสง
นำงสำว อำภัสรำ คุ้มรักษำ
เศรษฐศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
นำงสำว กำนสินำ ประทีป ณ ถลำง
นำงสำว ชุดำนันท์ เบ็ญจศักดิ์
บริหำรธุรกิจบัณฑิต
นำงสำว กัณฑิมำ พูนพวง
นำงสำว กำรอินร์ เภำทอง
นำงสำว กุสุมำ แซ่โว้น
นำย เกริกชัย ชนะคุ้ม
นำงสำว เกวลิน ทิพย์ประชำบำล
นำงสำว จันทร์ธมิ ำ พรหมฉิม
นำงสำว จิตรกัญญำ แซ่ซำ
นำงสำว จุลัยภรณ์ โสภำพงศ์
นำงสำว จุฬำลักษณ์ พรมรัตน์
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ลำดับ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว จุฬำลักษณ์ แสงขำว
นำงสำว เจนจิรำ เจ๊ะดุหมัน
นำย ฉัฐวัฒน์ แต่งแก้ว
นำย ชยพล แคยิหวำ
นำงสำว ชิดชนก พุทธโชติ
นำงสำว ชุติกำญจน์ สมุทรสำรัญ
นำงสำว ชุติมำ สำหลี
นำย ไชยวัฒน์ เชำวนะกิจ
นำงสำว ฐิติพร แก้วกิ้ม
นำงสำว ณัฏฐิกำญจน์ ถวำย
นำงสำว ณัฐกฤตำ ทัฬหกิจ
นำงสำว ณัฐธิกำ ศรีสว่ำง
นำย ณัฐภัทร จันทร์เชำวลิตร
นำงสำว ธัญญำรัตน์ วุน่ ดี
นำงสำว นิชำนันท์ แพรกทอง
นำงสำว นิรัชพร เพ็ชร์รัตน์
นำงสำว นุจนำรถ คำแหง
นำงสำว นุชนำฎ รอดตัว
นำย เบญจพล รัตนวิชำ
นำงสำว เบญจวรรณ ปรำบเภท
นำงสำว ปรำงค์วลัย อุตมะมุณี
นำงสำว ปัญจพร นิยะกิจ
นำงสำว ปิยนันท์ วัยวัฒน์
นำงสำว พรปวีณ์ เดชประสิทธิศ์ ักดิ์
นำย ไพศำล บำแม
นำงสำว เฟำซียะห์ ซำแซเล๊ำะ
นำงสำว ภัทรำภรณ์ เปรี้ยวหวำน
นำงสำว ภำรดี เมืองแก้ว
นำงสำว มำริษำ รัตนมณี
นำงสำว รวิวรรณ เอำรัตน์
นำงสำว รัชนีวรรณ โหรำรัตน์
นำงสำว ฤดี ทองขำวเผือก
นำงสำว ลลิตำ สังหลัง
นำงสำว วริศรำ สุรศิริรัตน์
นำงสำว ศรำลี นำคเพ็ชร์
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ลำดับ
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

วุฒปิ ริญญำ

นำย ศรำวุธ ธำนมำศ
นำงสำว ศรุตำธิชำ สุขแก้ว
นำงสำว ศศิมำ เรืองสมบัติ
นำงสำว ศิณีย์ จุฬะแพทย์
นำงสำว ศิรินทิพย์ บุญณะแก้ว
นำงสำว ศิริวรรณ ชุมวระ
นำงสำว ศิริวรรณ วัฒนสิทธิ์
นำงสำว ศุภนุช ทองพบ
นำย สักกรินทร์ ขำวดี
นำงสำว สิริธญ
ั ชนก ทองนอก
นำงสำว สุกัญญำ พลำยแก้ว
นำงสำว สุดำรัตน์ คงทอง
นำงสำว สุดำรัตน์ สุขประกอบ
นำงสำว สุทธิษำ ขวัญเพชร
นำงสำว สุนทรียำ สุวรรณปำกแพรก
นำงสำว สุนันทำ พริกคง
นำงสำว สุนิสำ เสือแก้ว
นำงสำว สุพตั รำ มนัสชล
นำงสำว สุภำพร พุ่มพัว
นำย สุรพัศ จิรยิ่งพันธุ์
นำงสำว เสำวเนตร ทองนิมิตร
นำงสำว เสำวลักษณ์ รักเถำว์
นำย แสนหำญ นุประสิทธิ์
นำงสำว โสภิดำ ไชยบุญ
นำงสำว หยำดพิรุณ วงษ์สวัสดิ์
นำงสำว อตินุช เกษกล้ำ
นำย อรรณพ ผลรัตนไพบูลย์
นำงสำว อังคณำ ประภำ
นำงสำว อัญญำรัตน์ หวำนสนิท
นำงสำว อำตีก๊ะ หมวดเย็บ
นำงสำว อำทิตยำ รำมชุม
นำงสำว อุษำ นุกูล
บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร-กำรจัดกำรอำหำรและเครือ่ งดื่ม)
111 นำงสำว ประภัสสร พรหมปรุง
บริหำรธุรกิจบัณฑิต (อุตสำหกรรมท่องเที่ยว)
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ลำดับ
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว กนกพร นำมสมบัติ
นำงสำว กัญญณี บุญฤทธิ์
นำงสำว เกตุสินี ลักษณะจันทร์
นำงสำว เกลียวทอง ธนพันธุพ์ ำณิชย์
นำงสำว จณิสตำ จินำ
นำย จตุรพร ธรรมรัตนพงศ์
นำงสำว จำรุวรรณ ศรีสุขใส
นำงสำว จิตติมำ ขยันกำร
นำงสำว จิรัญญำ ยศขุน
นำงสำว จีรนันท์ ไชยมุณี
นำงสำว เฉลิมขวัญ ค้ำของ
นำงสำว ชนกพร ศรีวโิ รจน์
นำงสำว ชนิดำ รัตนรัตน์
นำงสำว ชวัลนุช หมื่นรินทร์
นำย ชิตณรงค์ พิชัยกำล
นำงสำว เชำวนี กำระเกตุ
นำงสำว ซัยฟีตำฮ์ รำตูยำแฮ
นำย ณัฐดนัย ดำรำสุริยงค์
นำงสำว ณัฐติญำ สุทธิจำนงค์
นำงสำว ณัฐธิดำ ลิ่มตระกูล
นำงสำว ทิพำพันธ์ เพชรชนะ
นำย ธนกร นิลเขียว
นำย ธนกฤต มะโนสำร
นำงสำว ธนัญญำ ชุมเศียร
นำงสำว ธิดำรัตน์ แย้มภู่
นำงสำว นฤมล ล้อมคง
นำงสำว นัฎวิกำ สมเขำใหญ่
นำงสำว นันธิดำ คงแก้ว
นำงสำว นิตยำ จันทร์เพ็ชร
นำงสำว นิลำวัลย์ พลธิรักษำ
นำงสำว นุจรีย์ ดีกุล
นำงสำว เบญญำภำ พุทธพันธุ์
นำงสำว พรรณนิภำ ปำนเมือง
นำงสำว พฤพร นนทเพช
นำงสำว พัทธ์ธรี ำ พละบุญ
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ลำดับ
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว พิมพิศำ อมรวัฒน์
นำงสำว มณทิชำ ลิ้มกิตติธนกร
นำงสำว รัตติกำล ศรีนวล
นำงสำว รัตติยำกร เพ็ชร์สวัสดิ์
นำงสำว รัตนำ คงพุนพิน
นำงสำว รุ่งนภำ กลสำมัญ
นำงสำว รุซนำณี อุหมำ
นำงสำว ลัดดำวัลย์ สุจเสน
นำงสำว ลันตำวี แก้วทิพรัตน์
นำงสำว วนิดำ พรประสิทธิ์
นำงสำว วรำงคณำ ทับทอง
นำงสำว วริศรำ สุขศรีเมือง
นำงสำว วิภำพร จันพรม
นำย วีระชำติ ยอดแก้ว
นำย วีระไทย รัตนโรจน์พนั ธุ์
นำงสำว ศกลวรรณ จอมพงศ์
นำงสำว ศันธยำ ยะเล
นำงสำว ศิริวรรณ ผลระเนอะ
นำย ศิวกร สุพร
นำย ศุภชัย เครือจันทร์
นำงสำว ศุภนันท์ บุญรอด
นำงสำว สิริกิติยำ สำระวำรี
นำงสำว สุกำนดำ ทรงนำศึก
นำงสำว สุทธิดำ ปำนขำน
นำย สุธพิ งษ์ สังวำลย์
นำงสำว สุนิสำ เพชรสวัสดิ์
นำงสำว สุภควันต์ ไชยวรณ์
นำงสำว สุภคั คยำ มำกอนันต์
นำงสำว สุภำภรณ์ อรุณรุ่งเรือง
นำงสำว สุรัสดำ ปำนปิน
นำย อดิศักดิ์ บุตรปอด
นำย อภิชำติ ลิ่มเส้ง
นำงสำว อริสรำ สมใจ
นำงสำว อัจฉรำ จงประเสริฐ
นำงสำว อำริยำ อิสสภำพ

Page 10 of 55

ลำดับ
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

วุฒปิ ริญญำ
บัญชีบณ
ั ฑิต
นำงสำว กนกพรรณ ศรีเมือง
นำงสำว กนิษฐำ แซ่เบ่ำ
นำงสำว กมลวรรณ หัสบงกต
นำงสำว กรรณิกำร์ ทองเสมียน
นำงสำว จิตตำ ธรรมวงค์
นำงสำว จุฑำมำศ เขียวอร่ำม
นำงสำว ญำณิศำ รัตนแก้ว
นำงสำว ต่วนซัลวำ สำเฮะบำลีเม็ง
นำงสำว ทัพพ์ปฤษฏ์ แซ่เอียบ
นำงสำว ทิพย์วรรณ จันทร์สุรำงค์
นำย ธนพนธ์ มำศมำลัย
นำงสำว ธิติมำ กรเจริญพรพงศ์
นำงสำว นงลักษณ์ ปลักปลำ
นำย นรำธรณ์ สีดำว
นำงสำว นริศรำภรณ์ วัจนไพศำล
นำงสำว นฤมล ผลศิริ
นำงสำว นวภร วัฒนศิริ
นำงสำว นิตยำ แก้วละเอียด
นำงสำว บุรพร ใจกล้ำ
นำย ปำรณัท ภู่สำลี
นำงสำว เปมนีย์ ลลิตรุ่งโรจน์
นำย ภำนุวฒ
ั น์ เวชผสำร
นำงสำว รังษินี สินสอน
นำงสำว รุ่งทิพย์ เหี้ยมหำญ
นำย วชิระ ไชยสิริวนิช
นำงสำว วนิดำ สุทธิพงศ์
นำงสำว วัชลำวลี เหมสุริยำ
นำงสำว วันทนีย์ ผิวดำ
นำงสำว ศรัญญำ แสงสุวรรณ
นำงสำว ศิริพร น้อยมำก
นำย ศิริศักดิ์ ย่องบุตร
นำงสำว ศุรญำณี สะแลแม
นำงสำว สิรีธร เดชขนำด
นำงสำว สุชำดำ อ่อนแก้ว

Page 11 of 55

ลำดับ
216
217
218
219
220
221
222

วุฒปิ ริญญำ

นำงสำว สุรีย์พร บัวทอง
นำงสำว เสำวลักษณ์ ทศกฎไพรี
นำงสำว อธิติยำ ชุมพงค์
นำงสำว อนัญญำ ทองขำว
นำงสำว อภินันท์ ธรรมรักษ์
นำงสำว อริสรำ มีเพียร
นำงสำว อัมรำวดี ชีวติ นันต์
เศรษฐศำสตรบัณฑิต
223 นำงสำว กนกวรรณ ดำคำ
224 นำย กิตติศักดิ์ นำคพันธ์
225 นำงสำว ขัตติยำ จันทร์นุ่น
226 นำงสำว จุฑำกำนต์ อติศัพท์
227 นำงสำว นงนภัส ธรรมรัตน์
228 นำย นพดล บุญนำ
229 นำงสำว เบญจวรรณ หลงละเลิง
230 นำย พิชเญศ หมื่นละม้ำย
231 นำงสำว เพชรัตน์ คำศรีสุข
232 นำงสำว ฟำเรีย มะแซ
233 นำงสำว ภัททิยำ เพ็งประไพ
234 นำงสำว มัญชรี ศรีจำลอง
235 นำงสำว วรำภรณ์ สำยทอง
236 นำงสำว วริศรำ คงเอียด
237 นำย สรัญพงศ์ ฝอยทอง
238 นำงสำว สรำลี ฤทธิฐ์ ิติ
239 นำงสำว สำลินี พลสิทธิ์
240 นำงสำว สิริกร บุญพหุลำ
241 นำงสำว อทิตยำ มำกรอด
242 นำย อภิสิทธิ์ ด้วงใย
243 นำย ฮำริศ หมัดอำด้ำ
บริหำรธุรกิจบัณฑิต (อุตสำหกรรมท่องเที่ยว)
244 นำงสำว กวีวรรณ ศิริวรรณ
สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร
วิทยำศำสตรบัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
245 นำย อภิสิทธิ์ จิตตนูนท์
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เกษตรศำสตร์ ประมง)
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ลำดับ
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว กมลพรรรณ ชุมทอง
นำงสำว กัญญำพัชร อ้นเพ็ง
นำงสำว เกวลิน ผุดผ่อง
นำงสำว จุฑำรัตน์ สมเขำใหญ่
นำงสำว ณัฎฐณิชำ ดนัยวิเชียร
นำย ณัฐวุธ ตรำเต็ง
นำย ดำริ อู่ทอง
นำงสำว ทัศนีย์ บำมขุนทด
นำย นที เกรำะแก้ว
นำงสำว นิโลบล ศรีรัตน์
นำงสำว นุชนำฎ หนูคง
นำงสำว พิชชำภำ พงษ์หวำน
นำงสำว มณฑำ จินดำพล
นำงสำว ยุไฮดำฮ์ หลังชำย
นำย ศุภวัฒน์ พูลสวัสดิ์
นำย สรศักดิ์ ชูภริ มย์
นำงสำว สโรชำ ผุดผ่อง
นำงสำว สุกัญญำ หินกล้ำ
นำงสำว หนึ่งฤทัย ศรีลำชัย
นำงสำว อภิญญำ จันทกำญจน์
นำงสำว อำรียำ ใจมั่น
นำงสำว อำรีรัตน์ สินสมบุญ
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เกษตรศำสตร์ พืชศำสตร์)
นำงสำว กรรณิกำ วงศ์เมือง
นำงสำว กัญญำณัฐ เห็นถูก
นำงสำว กันตพร สังกะเพศ
นำงสำว กำยศรำรัตน์ ดวงขวัญ
นำงสำว จิรวรรณ เพ็ชรยศ
นำงสำว ณัฎฐำ มณฑปใหญ่
นำงสำว นพรัตน์ หล่อพันธ์
นำงสำว นฤมล มัชฌิมวงศ์
นำย บัญญัติ แดงสุข
นำงสำว เบญญำภำ กิ้มหม้ง
นำงสำว ปัญชลิกำ รัตนพันธ์
นำงสำว รัตนพร สีชมภู
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ลำดับ
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว ลลิตำ อ่อนเกลี้ยง
นำงสำว วรินยุพำ ภัทรศีลสุนทร
นำงสำว ศศิวรรณ บุญวงค์
นำย สุริยะ หน่อสุริวงษ์
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เกษตรศำสตร์ สัตวศำสตร์)
นำงสำว กำญจนำ เอียดแก้ว
นำงสำว กำนติมำ พิทกั ษ์
นำย จักรพันธ์ พ่วงจินดำ
นำงสำว จิรำภรณ์ สมทรง
นำงสำว จิรำวรรณ แซ่หลิม
นำงสำว จุฑำมำศ ติ่งตระกูลชัย
นำงสำว เจษฎำวดี สลีมิน
นำงสำว ณัฐกำนต์ ยิ่งอุปกำร
นำงสำว ณัฐกำนต์ ศรีเทพ
นำงสำว นันทิชำ กันจ๋อง
นำงสำว ปิยะรัตน์ นกจันทร์
นำงสำว พิมพ์มำดำ กำญจนโรจน์
นำงสำว วิชุตำ หวังสุข
นำงสำว ศมนันท์ บุญสิน
นำงสำว ศุภรัตน์ พรหมน้อย
นำงสำว สุธำสินี ชูมนต์
นำงสำว หฤทัย ลิบน้อย
นำย อมรชัย ขุนรัง
นำงสำว อมรรัตน์ จิตรำวุธ
นำงสำว อรจิรำ ติดมำ
นำงสำว อรรริยำ ลำภมี
นำงสำว อัจฉรำ หมื่นชำนำญ
นำงสำว อัญธิกำ สุขเสริม
นำย อุดมศักดิ์ ชำนำญ
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีกำรเกษตร เทคโนโลยีกำรผลิตพืช)
นำย ธนำวุฒิ บุญมำศ
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีกำรเกษตร เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์)
นำงสำว วิริษำ ไชยภักดี
นำย สรรพวุธ ปิยรัตนจำรุ
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีกำรเกษตร เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์นำ)
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ลำดับ
วุฒปิ ริญญำ
311 นำงสำว วิลำวัณย์ สวยรูป
วิทยำศำสตรบัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ)
312 นำงสำว ดำรำวดี เรนเหม
313 นำงสำว ปำรีณำ กับคำ
314 นำงสำว โยทะกำ พลรบ
315 นำงสำว สุภำวดี โอกำศ
วิทยำศำสตรบัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอำหำร)
316 นำงสำว กำญจนำ ละงู
317 นำงสำว ณัฐชยำ ระงับพำล
318 นำงสำว บุญชนิตำ พลเยี่ยม
319 นำงสำว ผกำมำศ ทองมำก
320 นำงสำว เลอศิริ ปลอดโปร่ง
สำนักวิชำพยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
321 นำงสำว พิมพ์ชนก กลิ่นชะเอม
322 นำงสำว อรกมล สรรพำกร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
323 นำงสำว กูสือนี ต่วนบือสำ
324 นำงสำว จิรำภรณ์ โมที
325 นำงสำว พรนัชชำ พุ่มพวง
326 นำงสำว พรรณวรท มีเพียร
327 นำงสำว ศิรินันท์ จิตรมุ่ง
328 นำงสำว ศิริลักษณ์ เจริญธรรม
329 นำงสำว เสำวลักษณ์ สังฆโชติ
330 นำงสำว อิษรำภรณ์ แทนสุวรรณ์
พยำบำลศำสตรบัณฑิต
331 นำงสำว กนกวรรณ แก้วรจนำ
332 นำงสำว กมลวรรณ ไวว่อง
333 นำย กรภัทร์ บุญพำ
334 นำงสำว กวีณำ ชัยเพชร
335 นำงสำว กุสุมำ ใบมิเด็น
336 นำงสำว ขวัญชนก พุ่มนวล
337 นำงสำว จันทร์จิรำ นิยมไทย
338 นำงสำว จิตร์ริณีย์ คงแก้ว
339 นำย จีระวัฒน์ พลซำ
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ลำดับ
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว ชนัญชิดำ เกื้อหนุน
นำงสำว ฐิติกำนต์ พิเครำะห์
นำงสำว ณัชชำ เนียมแหลม
นำงสำว ณัฎฐนิช เดโชชำติ
นำงสำว ณัฐชพร ดำสุวรรณ
นำงสำว ณัฐญำวดี บัวพรหม
นำงสำว ณัฐฐำวดี สนธิวรรณ
นำงสำว ณิชกำนต์ ยวนเกิด
นำงสำว ณิชำพัฒน์ มำชม
นำงสำว ดรุณี หมื่นศรี
นำงสำว ดวงกมล แสงต่อตั้ง
นำงสำว ธัญพิมล ทองศรี
นำงสำว ธีรกำนต์ พงษ์พำนิช
นำงสำว นันท์นภัส รำชประดิษฐ
นำงสำว โนริสำ ยำพระจันทร์
นำงสำว บุปผำ อินพรหม
นำงสำว บุษยมำส หนูเอียด
นำงสำว เบญจพร อ่อนเชีย
นำงสำว เบญจมำศ อ่อนเชีย
นำงสำว ปฏิญญำ จันทร
นำงสำว ประภำพรรณ สิงห์เมือง
นำงสำว ปรัชญำภรณ์ ธนะสีลังกูร
นำย ปรัตถกร สมสิงห์
นำงสำว ปัจรำภรณ์ อำษำ
นำงสำว ปำตีเมำะ มำเละ
นำงสำว ปิยะภรณ์ สุดทองคง
นำงสำว ผกำมำส พันธ์หนองหว้ำ
นำย พงษ์สุทร คะสุวรรณ์
นำงสำว พักตร์เพ็ญ ศรีใส
นำงสำว พัชรำพร อ่อนอุ่น
นำงสำว ภัทรำนิษฐ์ จันทร์ศรีโคตร
นำงสำว ภุมริน มุขตำ
นำงสำว มุกดำรัตน์ จันทร์อำไพ
นำงสำว ยุวดี กูลเกื้อ
นำงสำว รัชนีกร แสงกร
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ลำดับ
375 นำงสำว รัตติยำ ชุมเชื้อ
376 นำงสำว รัตนำภรณ์ ทวีเมือง
377 นำงสำว รัตนำภรณ์ แสงสีเงิน
378 นำงสำว รุสนำ หมะจิ
379 นำงสำว วรวรรณ ซัง
380 นำงสำว วิกุลเกศ หนูจันทร์
381 นำงสำว วิภำดำ แก้วยม
382 นำงสำว วิยุตำ ฟองมณี
383 นำงสำว วิลำวัลย์ สมปรีดำ
384 นำงสำว วิลำสินี รัตนบุรี
385 นำงสำว ศิริรัตน์ สืบสำย
386 นำงสำว ศิริลักษ์ แก้วจันทร์
387 นำงสำว ศิริลักษณ์ มณีฉำย
388 นำงสำว ศุภกำนต์ ศิริพนั ธ์
389 นำงสำว สมฤดี อินทร์รอ
390 นำงสำว สุธนิ ี อภัยพันธ์
391 นำงสำว สุนันทำ สมประดิษฐ์
392 นำงสำว สุนิตำ ดำรำแสง
393 นำงสำว สุนิสำ สุขเกื้อ
394 นำงสำว สุภำวรรณ คำแหง
395 นำงสำว สุวรรณำ แซ่จิ๋ว
396 นำงสำว โสภิตำ อ่วมจันทร์
397 นำงสำว อภิญญำ เรืองศรี
398 นำงสำว อัญชิษฐำ ตันก้วนก้อง
399 นำงสำว อำรยำ เก้ำเอี้ยน
400 นำงสำว อิสรำ บุญยัง
401 นำงสำว อุมำภรณ์ ภู่ไพบูลย์
สำนักวิชำแพทยศำสตร์
แพทยศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
402 นำย ฐิติกร จงเจริญวิทย์
403 นำย ธนิก ไชยสอน
404 นำย นบนอบ แน่นหนำ
405 นำงสำว ปณิดำ ศิลำรัตน์
406 นำงสำว ปภำวี แซ่โกย
407 นำย ปัณณวัฒน์ เส็งสมวงศ์

วุฒปิ ริญญำ
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ลำดับ
408
409
410
411
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

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว ภำสินี จินตนปัญญำ
นำงสำว ศศิกำนต์ สุขห่อ
นำงสำว สรำลี มังสุรีย์
นำย สัณฐิติ สงหนอง
นำงสำว สิริรัมภำ จิโรจน์กุล
แพทยศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
นำงสำว กฤตยำณี พูลเพียร
นำย กำนต์ หมวดทองอ่อน
นำงสำว จณิสตำ ขุนพระบำท
นำงสำว ณัฏฐนิช กำญจนะ
นำย เทียนชัย เกตประกอบ
นำงสำว ปิยนิดำ ธนกุลวิวฒ
ั น์
นำงสำว พิม สุทธิรักษ์
นำย วรภัทร วงศ์หล่อ
นำงสำว สุธดิ ำ เจษฏ์พฒ
ั นำนนท์
นำงสำว สุปรียำ ผดุงศักดิ์
นำงสำว อัยรัช สุทธิพนั ธ์
แพทยศำสตรบัณฑิต
นำย กฤติน แสนดี
นำงสำว ชนิภรณ์ นำวำรัตน์
นำงสำว ชวิศำ บุญฤทธิบ์ ำเพ็ญ
นำย ชิติสรรค์ เสนขวัญแก้ว
นำงสำว ชุติมณฑน์ บุญรอด
นำงสำว โชติกำ กรรณสุทธิ์
นำย ทินภัทร ชุมสุขช่วยเรือง
นำย ธนกร ลีลำสูรยกำนต์
นำงสำว ธัญญลักษณ์ พูลสวัสดิ์
นำงสำว ธัญลักษณ์ ทองคำดี
นำงสำว ธิดำรัตน์ ชูเหมือน
นำย นฤชิต บูรวัฒนะ
นำงสำว นิโลบล ไทยประดิษฐ์
นำงสำว ปณัฐดำ เกนุ้ย
นำงสำว ปรมตำ ไทยถำวร
นำย พลกิจ บุหลันพฤกษ์
นำงสำว พิชญำ พยัคฆมำศ
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ลำดับ
441 นำย ภำนุวฒ
ั น์ คงเสรีนนท์
442 นำงสำว มนฑกำนต์ กำญวัฒนะกิจ
443 นำงสำว รัฐญำ ขุนจัน
444 นำงสำว วรรษิดำ ชำมะสนธ์
445 นำงสำว วิชญำพร โสภณสุขสถิตย์
446 นำงสำว อุสำรัตน์ เตชภำนุวฒ
ั น์
สำนักวิชำเภสัชศำสตร์
เภสัชศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
447 นำงสำว จริยำ จิตประดับ
448 นำงสำว ชนกนำถ ตปนียะพงศ์
449 นำย ชนัตถำ เอ้งฉ้วน
450 นำงสำว ฐำปนีย์ ชินวงค์
451 นำงสำว ณัชชำ ศรีนวลละออง
452 นำงสำว ณิชกำนต์ ทรัพย์โชคอนันต์
453 นำงสำว ธมลวรรณ หวังอนุตตร
454 นำงสำว ธันธิชำ โต๊ะทอง
455 นำงสำว ปณัชญำ เกตุนิ่ม
456 นำย ยุทธรัฐ ช่ำงศรี
457 นำงสำว สิริพรรณ คันฉ่อง
458 นำงสำว หงส์นภำ โออิน
เภสัชศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
459 นำงสำว กันต์ฤทัย สังฆะโน
460 นำงสำว ชญำนิษฐ์ เขียวมำ
461 นำงสำว ชนิตำ เพชรกำฬ
462 นำงสำว โซฟียำ สนธิวงศ์
463 นำงสำว ณัฐนิช หะยีหมัด
464 นำย เทวำ จึงวัฒนกิจ
465 นำงสำว ธมนพรหม ไตรจุฑำกำญจน์
466 นำงสำว ธัญชนก จำปีพนั ธ์
467 นำงสำว ธัญวรัตน์ สทำนสัตย์
468 นำย ธีภพ เลิศกำรณ์
469 นำงสำว ปริษำ สำรำนพคุณ
470 นำงสำว พัชรินทร มิ่งเมือง
471 นำย ฟำเดล สำและดิง
472 นำย ภีมรัตน์ พูลสุข

วุฒปิ ริญญำ
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ลำดับ
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
499
500
501
502
503
504
505
506

วุฒปิ ริญญำ
นำย วริทธิ์ วิชัยธรรมธร
นำงสำว ศิรประภำ พนำเมธำวงศ์
นำงสำว สิรปภำ มำตมูลตรี
นำงสำว สุณิสำ แก้วไพบูลย์
นำงสำว อัฉรำภรณ์ มำช่วย
เภสัชศำสตรบัณฑิต
นำงสำว กชพรรณธรณ์ หนูเล็ก
นำงสำว กตัญญู ปำนน้อย
นำย กรวิชญ์ สุขเกื้อ
นำงสำว กัญญ์ชิตำ ปิ่นแก้ว
นำย กิตติภมู ิ ห่อกุล
นำย จักรวรรดิ์ มำนะกำร
นำย ณภัทร พิทกั ษ์บรู พำ
นำงสำว ดิษลดำ หมัดอำดัม
นำย นพกฤษณ์ ตั้งทองสกุล
นำงสำว ปนิกำ โยธี
นำงสำว พฤษธิชำ ว่องประเสริฐ
นำงสำว เพชรลักษณ์ ตันติดนุนันท์
นำย ภำธร บรรณโศภิษฐ์
นำย ภีมำกร พันธุน์ ิตย์
นำงสำว ลลิต อรุณฤทธิเดชำ
นำงสำว วทันยำ ขวัญคง
นำงสำว วริยำ มณีขำว
นำย วิกรำนต์ ทั่วยำบัตร
นำงสำว ศดำนันท์ อินทรสุวรรณ
นำงสำว ศรสวรรค์ อเนกกำญจนำ
นำย ศรำยุทธ สมจริง
นำย ศิวกร บรรลือพืช
นำงสำว ศิวำกำร ศักดิ์ศรีศิริสกุล
นำงสำว ศุภสิ รำ ศรีขำ
นำงสำว สลิลทิพย์ ธิถำ
นำย สุกฤษฏิ์ แสวงผล
นำงสำว สุดำรัตน์ วรรณปทุมจินดำ
นำงสำว สุนิษำ ถิ่นแก้ว
นำงสำว สุพชิ ญำ พนมไพรสกุล
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ลำดับ
วุฒปิ ริญญำ
507 นำงสำว สุภลักษณ์ หอมเชื่อม
508 นำงสำว สุภำพร มะโร
509 นำย อรรถพล คนเพียร
สำนักวิชำวิทยำศำสตร์
วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์เชิงคำนวณ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
510 นำย เจตนิพทั ธ์ สงเกิดทอง
511 นำงสำว ชนิกำนต์ หยงสตำร์
512 นำงสำว ดวงฤดี ขวัญนิมิตร
513 นำงสำว ธนำพร สุวรรณพงศ์
514 นำงสำว นวลจุฑำ เนียมจันทร์
515 นำย ปรวีย์ ฮ่องสำย
516 นำงสำว ปรัชญำพร เดิมหลิ่ม
517 นำงสำว พีรนุช พวงศรีพงศ์
518 นำย ภควัต แต่งวงศ์
519 นำย อำทินันท์ สุดชดำ
520 นำย อำนนท์ อำชำนกุล
วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์เชิงคำนวณ) เกียรตินิยมอันดับสอง
521 นำงสำว กนกวรรณ ฐิตินันทเวช
522 นำย ธีรพล ศำลิคุปต
523 นำย นิติรัฐ ปนัดสำโก
524 นำงสำว ปรำรถนำ จันทร์กระจ่ำง
525 นำย สัณหณัฐ เกษรสิทธิ์
526 นำงสำว อัลย์ลิกำ ฉิมประสิทธิ์
527 นำงสำว อัสมำ สำเมำะ
วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์เชิงคำนวณ)
528 นำงสำว ชนินำถ เผือกละม้ำย
529 นำงสำว ณัฏฐ์นรี พุกกำพันธุ์
530 นำงสำว ทัศนีย์ เกษคำ
531 นำงสำว ธิดำรัตน์ เทพวำที
532 นำงสำว เพ็ญนภำ ผิวเงิน
533 นำย วรำกร คงมณี
534 นำงสำว สุริษำ สงวนปรำงค์
สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร
วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
535 นำงสำว ฐิติยำ แซ่ก๊ก
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ลำดับ
วุฒปิ ริญญำ
536 นำย พศวีร์ คณวงษ์มงคล
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
537 นำงสำว กัลพักตรำ นกจันทร์
538 นำงสำว อำภำพร นำภูมิ
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธำ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
539 นำงสำว ปวีณนุช ภักดีชน
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง) เกียรตินิยมอันดับสอง
540 นำย พิเชษฐ ชำติเชื้อ
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
541 นำย อนิส เชิญถนอมวงศ์
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร) เกียรตินิยมอันดับสอง
542 นำงสำว กรกำนต์ จิตต์บวรสว่ำง
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) เกียรตินิยมอันดับสอง
543 นำย กิตติศักดิ์ เจริญสุข
544 นำย สุกฤษฎิ์ ชัยฤกษ์
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธำ) เกียรตินิยมอันดับสอง
545 นำย ปิยะ พรหมทองแก้ว
546 นำย มูฮัมหมัดมัฮดี ขะรีทดั มำ
547 นำงสำว ศำลิดำ คะเชนรัมย์
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ) เกียรตินิยมอันดับสอง
548 นำย นพรัตน์ แสงทอง
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง)
549 นำงสำว กนกวรรณ รัตนมณี
550 นำงสำว กมลมำศ สิทธิโชค
551 นำงสำว กุลนัฐ บุญสุข
552 นำงสำว ณัฐวรรณ จันทรัตน์
553 นำย นรำกร กัลยำ
554 นำงสำว นริศรำ เมืองสุวรรณ์
555 นำงสำว นัฎฐิกำ ทองวล
556 นำงสำว นันทิชำ เหล่ำปรีชำกุล
557 นำงสำว ปัทมำภรณ์ แก้วสุข
558 นำงสำว ปิยะนันท์ โสต้อง
559 นำงสำว พนิดำ สิงห์แก้ว
560 นำงสำว วรำภรณ์ หมุนแทน
561 นำย ศรัณย์ พูนณรงค์

Page 22 of 55

ลำดับ
562 นำย สุริยพงศ์ วงค์เรือง
563 นำงสำว อรวรรณ ตัสโต
วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม)
564 นำงสำว กนกวรรณ ทองนอก
565 นำงสำว กมลรัตน์ รักษำยศ
566 นำงสำว กำนต์ธดิ ำ สิงสุข
567 นำงสำว จันทิมำ คล้ำยแก้ว
568 นำงสำว ซัซวำนี อิแต
569 นำงสำว ญนันทิยำ แก้วเมือง
570 นำงสำว ณัฐธิดำ สุภำเพ็ชร
571 นำย ธิติวฒ
ุ ิ ชูระมำน
572 นำงสำว นภำรัตน์ คงพัฒ
573 นำงสำว บุษกร กลับช่วย
574 นำงสำว พิชญำ กุวลัยรัตน์
575 นำงสำว ลัดดำวัลย์ สมบัติ
576 นำย วรวัฒน์ จินประชำ
577 นำงสำว วรำงคนำงค์ จงหวัง
578 นำงสำว สิริลักษณ์ สุขเยำว์
579 นำงสำว สุนีตำ กำซอ
580 นำงสำว สุภำวดี พรหมช่วย
581 นำงสำว เสำวนีย์ แก้วขุนทอง
582 นำย อนุวฒ
ั น์ ชูไชย
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
583 นำย กิตติพฒ
ั น์ ไชยจันทร์
584 นำย คุรุพงศ์ วันเพ็ญ
585 นำย จิรภัทร ลิ่มพำณิชย์
586 นำงสำว ชฎำรัตน์ สมภูเวช
587 นำย ชยพล มำช่วย
588 นำย ดิฐรัช คงทน
589 นำย ธนธรณ์ ซ้วนตั้น
590 นำงสำว นำเดีย เล๊ำะยีตำ
591 นำงสำว ปณิตำ สีสวรรค์
592 นำย พงศกร หมำดเส็น
593 นำย พันธดนย์ รอดแถม
594 นำย พิพฒ
ั พงษ์ เดชภิบำล

วุฒปิ ริญญำ
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ลำดับ
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628

วุฒปิ ริญญำ
นำย ภำณุวฒ
ั น์ แซ่จุ้ง
นำงสำว ภำวินี โพธิช์ ี
นำย วรนันท์ แซ่ซี้
นำย วินิจ ดำมะลี
นำย ศุภกร สุขใจ
นำย ศุภกฤต ลักษณะวิมล
นำย สุไลมำลย์ ฮำมะ
นำงสำว หนึ่งฤทัย ช่วยไทร
นำย อัครพล ปิยวินท์
นำย อัฐพล เรืองรอง
นำย อิศรำพล ทองคง
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร)
นำงสำว กำญติมำ หล้ำเปี้ย
นำงสำว เกศสุดำ เกื้อเส้ง
นำงสำว จริยำพร อ่ำวลึกน้อย
นำงสำว ชนกธิดำ ใยอ้น
นำงสำว ชนัทฎำ พันเจริญ
นำงสำว ชลธิชำ ช่วยสถิตย์
นำย ชวรัตน์ ติวเถำว์
นำงสำว ชื่นกมล บัวทอง
นำงสำว ฐิติยำ นำคัน
นำย ณัฐพร แสงศรี
นำงสำว ดำวิน เทียนทอง
นำงสำว ทิพย์เนตร จันทร์ช่วย
นำย ธนิศร์ แก้ววิเศษ
นำย ธรรมธัช บุญกำเหนิด
นำงสำว นภัสสร แก้วทอง
นำงสำว นันฐิตำ เกษีสังข์
นำงสำว นิศำนำถ ป้อมภำ
นำงสำว ปรำรถนำ พุทธวิเชียร
นำงสำว ปวริศำ ปำนบุญ
นำงสำว พัชร์ณัณทณ์ ถนอมนวล
นำงสำว พัชรี ศรีระบำย
นำงสำว แพรทอง จินดำวงศ์
นำย ภัชรพงศ์ แต่ศักดำธรรม
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629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว ภัทรำพร รักษ์เหลืองสกุล
นำย มูฮัมหมัดฟรุ๊ดกอม สำแมโน
นำย มูไฮยยีดิน เจ๊ะมำมะ
นำงสำว รำยำ รอดจิตต์
นำงสำว ลัดดำวรรณ น้อยหนู
นำงสำว วิภำวรรณ กิ่งแก้ว
นำย ศักรินทร์ วัฒนสิทธิ์
นำงสำว สิริอำไพ ชอบทำกิจ
นำงสำว สุกัญญำ ใจกว้ำง
นำงสำว สุนิสำ โตนดไธสง
นำงสำว สุปรีดำ ถนอมผล
นำงสำว สุมัฒตำ สังข์พนั ธ์
นำงสำว สุวนันท์ เจริญ
นำงสำว เสำวลักษณ์ ขลุดสกุล
นำงสำว อนัญญำ จำปำทอง
นำงสำว อัญชนำ คงชัย
นำงสำว อัญชลีพร ศรีแก้วอ่อน
นำย อำทิตย์ บือนำ
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
นำย กฤตย์ตวัส ศิริสวัสดิ์
นำย กฤษฏำ รำชรักษ์
นำย จตุรงค์ มำศพงค์
นำงสำว เจิมขวัญ สมสู่
นำย ซอบรี สำแลแม
นำย ฐิติวสั ส์ เต็มเปี่ยม
นำย ทนุศักดิ์ ชูสุทธิ์
นำย ธนพงศ์ นนทิกำร
นำงสำว นัฐภรณ์ รัตนพันธ์
นำย พงศกร ทองเสน
นำย ภรัณยู จินดำพล
นำย ภูเบศวร์ ธรรมมิกะกุล
นำย ยุทธภูมิ ดุลยไพรี
นำงสำว รุ่งกำนต์ ยังอภัย
นำย วัชรวี สุขันทอง
นำย ศรัณย์ เขำทอง
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663 นำย อนุชิต ลำยสลัก
664 นำย อภิชำติ บินซำ
665 นำย อัสวำน แวบำกอ
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธำ)
666 นำย กฤษณะ เพ็ชรนุ้ย
667 นำงสำว กัญญำรัตน์ พรมนุช
668 นำงสำว กิตติญำกำนต์ หนูทอง
669 นำย กิตติศักดิ์ จิ้วฮวด
670 นำย คณัฐกำนต์ แก้วประดิษฐ์
671 นำย จักรภัทร ไดนำ
672 นำย เจษฎำ พัฒน์แก้ว
673 นำงสำว ชนิภำ สุขพล
674 นำงสำว ชนิสรำ สอหมำน
675 นำย ชัยวัฒน์ นวลเกลี้ยง
676 นำย ชำรีฟ ระยะไมตรี
677 นำย ณัฐวุฒิ ประเสริฐ
678 นำงสำว ณิชกำนต์ ใหม่ซ้อน
679 นำงสำว ณิพำพร แก้วคำ
680 นำย ทศพร ช่วยปลอด
681 นำย ทินกร ขุนประดิษฐ์
682 นำย ธรณินทร์ จันสีนำค
683 นำย ธีรพันธุ์ ทองจันทร์แก้ว
684 นำย นฤเบศ นุ่มศรีปำน
685 นำย นิติภมู ิ จันทร
686 นำงสำว ปภำวรินท์ บุรงค์
687 นำย ปำณุพงศ์ พลเดชเดชำ
688 นำย ปำริวฒ
ุ ิ อุ้ยกิ้ม
689 นำย พิชัย ทองรัดแก้ว
690 นำย ภำนุพงศ์ ผลมำนะ
691 นำย มูฮัมหมัด ดือรำแมง
692 นำย เมธัส ณ ระนอง
693 นำงสำว ศรินญำ ชำติวเิ ศษ
694 นำงสำว สำลิณี แก้วกำยำน
695 นำงสำว สิริวภำ ชุมพรัด
696 นำงสำว อำรยำ ภำณุภำพย์

วุฒปิ ริญญำ
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ลำดับ
วุฒปิ ริญญำ
697 นำย อำฮำหมัด อำแว
698 นำย อิกรอม หะยีเจะและ
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)
699 นำงสำว กมลวรรณ ดำยัง
700 นำงสำว จุฑำรัตน์ ซุ้ยขำว
701 นำย ณรงค์ศักดิ์ พื้นสุนทร
702 นำย ถิรำยุ สุนทรเดชำ
703 นำงสำว นัชนันท์ พัฒนศิลป์
704 นำงสำว สุนัฐชำ ศรีวำรินทร์
705 นำงสำว สุนิษำ ธำนำมำศ
706 นำงสำว อริต้ำ แสงหิรัญ
สำนักวิชำศิลปศำสตร์
ศิลปศำสตรบัณฑิต (ไทยศึกษำบูรณำกำร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
707 นำงสำว นิสำลักษณ์ ยิ้วประพันธ์
708 นำงสำว มำศชนก ขำวทอง
709 นำย ศักดำ ไชยภำณุรักษ์
710 นำย สุปญ
ั ญำ คงแป้น
711 นำงสำว อัจฉริยำกร ศิริคำ
ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำจีน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
712 นำงสำว พิมชนก จงไกรจักร
713 นำงสำว ศุอินทรำ โสภำพ
ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
714 นำงสำว ณัฐกำนต์ ชูแสง
715 นำงสำว พรรษมณฑ์ รักขพันธ์
716 นำงสำว พิมำยรัตน์ หวำนนวล
717 นำย วรวุฒิ หมัดโน๊ต
718 นำงสำว สุไรยำ คงคำลิหมีน
ศิลปศำสตรบัณฑิต (อำเซียนศึกษำ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
719 นำย ฐิติพงศ์ มำคง
720 นำงสำว ณัฏฐณิชำ ถกแง่น
721 นำงสำว มนัสวี นำคสุวรรณ์
รัฐศำสตรบัณฑิต (กำรเมืองกำรปกครอง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
722 นำย เตชิต ตั้งภัทรำกุล
723 นำย พำนทองแท้ เชำวลิต
ศิลปศำสตรบัณฑิต (ไทยศึกษำบูรณำกำร) เกียรตินิยมอันดับสอง
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วุฒปิ ริญญำ
724 นำย ชวัลวิทย์ โพธิ
725 นำงสำว วศินี วรธรรมำทิพย์
726 นำงสำว อรัญญำ ภูมิสำขำ
ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำจีน) เกียรตินิยมอันดับสอง
727 นำงสำว ปฐมำวดี สุคนธ์สุนทร
728 นำย วรำยุทธ์ หมุนนุ้ย
729 นำงสำว ศิญำทิพย์ บำงครำม
730 นำงสำว ศิริลักษณ์ ไวยทรัพย์
731 นำงสำว สริตำ ขำวจุ้ย
732 นำงสำว อุษำวดี ธิขัติ
733 นำย เอกพงษ์ ศิริพริ ิยกุล
ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง
734 นำงสำว ทิพวัลย์ สำยลำเพำะ
735 นำย ธีระดล พันธ์งำม
736 Mr. Yakraj Rokaya
737 นำงสำว อภิวรรณ เพชรรำช
ศิลปศำสตรบัณฑิต (อำเซียนศึกษำ) เกียรตินิยมอันดับสอง
738 นำงสำว ณัฐกมล นำคบุตร
739 นำงสำว ปำริชำต บุตรน้อย
740 นำงสำว เลอลักขณำ แก้วกำญจน์
741 นำย ศุภกร ยกย่อง
742 นำงสำว สุวศรี แก่นบุญ
รัฐศำสตรบัณฑิต (กำรเมืองกำรปกครอง) เกียรตินิยมอันดับสอง
743 นำงสำว จุฑำมณี ยศขุน
744 นำย มนชัย บุญสนอง
745 นำงสำว สุกัญญำ รักฤทธิ์
รัฐศำสตรบัณฑิต (ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง
746 นำงสำว ฐิติรัตน์ ช่ำงทอง
747 นำงสำว ปริณำห์ ทุ่งกอ
748 นำย ศรำยุธ เรืองด้วง
รัฐศำสตรบัณฑิต (รัฐประศำสนศำสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
749 นำงสำว กมลรัตน์ แก้วเกื้อ
750 นำย จิรวัฒน์ อ่อนลำยอง
ศิลปศำสตรบัณฑิต (ไทยศึกษำบูรณำกำร)
751 นำงสำว กนกวรรณ สังกษี
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ลำดับ
752
753
754
755
756
757
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

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว กรองกำญจน์ ยกสุวรรณ
นำงสำว กัลยรัตน์ เมียนเมือง
นำงสำว กัลยำ แก้วสังข์
นำงสำว เกวลี หนูทอง
นำงสำว เกษรินทร์ พลสังข์
นำงสำว ขวัญเกล้ำ มีหลำ
นำย คเชนทร์ สิทธิเชนทร์
นำย จตุรงค์ รอดสีเสน
นำงสำว จันทร์จิมำภรณ์ ก่อสกุล
นำงสำว จุฑำรัตน์ บุญกัน
นำงสำว จุรีวรรณ บัวทิพย์
นำงสำว ชนัญชิดำ ชำนำญเนตร
นำย ชยกร ชูพนั ธ์
นำงสำว ชุติกำญจน์ จันทร์นุ่น
นำงสำว ณัฐกำนต์ ทองกะแดะ
นำงสำว ณิชนันทร์ ช่ำงสลัก
นำงสำว ทิพวัลย์ ใจห้ำว
นำงสำว ธนำภรณ์ ลิ่มวงษ์
นำงสำว ธัญเรศ วิเชียรบุตร
นำงสำว นรนำถ อนุสำร
นำย นฤฎล ดำดี
นำงสำว นิตยำ นำภูมิ
นำงสำว เนตรนภำ จุลหริก
นำงสำว บุญญำรัตน์ ขวัญเกื้อ
นำงสำว ปฐมำ อินนุ่น
นำงสำว ปรำรถนำ บุญศรีวริ ัตน์
นำย พงศกร ทั่วยำบัตร
นำงสำว พรรณทิพย์ อิฏฐผล
นำงสำว ภำวิณี เพ็ชรดี
นำงสำว มะลิวลั ย์ เทียนไทย
นำงสำว เยำวลักษณ์ สุขแจ่ม
นำงสำว รสสุคนธ์ สืบสำย
นำงสำว รัชนี เพชรจุ้ย
นำงสำว รัตนำภรณ์ จิตรำ
นำงสำว วรำพร หอมเย็น
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ลำดับ
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
816
817
818
819
820

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว วันศิริ นงค์นวล
นำงสำว ศกลรัตน์ จำรุเมฆิน
นำงสำว ศศิธร สุทธิรักษ์
นำงสำว ศุภนุช พรหมแก้ว
นำย สรกฤษณ์ ไทยเกื้อ
นำงสำว สำวิตรี ชูหมุน
นำงสำว สุธนิ ี อินทศิลำ
นำงสำว สุมิตำ รัตนมณีย์
นำงสำว สุรีพร สำหลำ
นำงสำว เสำวภำ ศรีมุกข์
นำงสำว เหมือนฝัน แสงกลัด
นำงสำว เหมือนฟ้ำ กล่อมแดง
นำงสำว อัญชนำ บูรณวงศ์
นำงสำว อำรอนด้ำ ถั่วดี
นำงสำว อำรีรัตน์ วิทกำจร
นำงสำว อิสริยำ ประสมศักดิ์
ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำจีน)
นำงสำว กนกอร กรุงแก้ว
นำงสำว กัลยปริญญ์ เชิญทอง
นำงสำว กัลยำณี เกือกแก้ว
นำงสำว กุลธิดำ ภักดี
นำงสำว จรินทิพย์ บัวเกตุ
นำงสำว จันทร์จิรำ บุญเชิดชู
นำงสำว ณัฐรุจำ พุ่มช่วย
นำย ทวิภพ จันทรมณี
นำงสำว ทิพรัตน์ มั่นซิ้ว
นำงสำว ธนิศำ พูลเสน
นำงสำว ธัญญำภรณ์ สุขย้อย
นำงสำว ธัญญำรัตน์ หมั่นประโคน
นำงสำว ธันย์ชนก สุวรรณนำคี
นำงสำว ธิดำ ทองมี
นำงสำว นัทฐำ มะอะอุ
นำงสำว นันท์นลิน นงค์นวล
นำงสำว นิรชำ หมินหมัน
นำงสำว บุณณดำ คุ้นเคย
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ลำดับ
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว เบญจมำภรณ์ ทิพย์โภชนำ
นำงสำว ปรีญำภรณ์ เพชรอินทร์
นำย ปวีณ์นันต์ สำมัคคี
นำงสำว ปิยะเนตร โต๊ะหลี
นำงสำว ปุริมปรัชญ์ กลสำมัญ
นำงสำว พิมพ์ชนก ชูจิตต์
นำงสำว ฟำริตำ เส็นสัน
นำงสำว ภัณฑิรำ โนนนอก
นำงสำว ภัทรวดี รักขิโต
นำงสำว ภัสรำ อำจอ่อนศรี
นำงสำว มำริษำ พรมศรี
นำย มิตรภำพ มีคำ
นำงสำว รชตวัน รัตนภักดี
นำงสำว ลลิตำ บุญเกิด
นำงสำว วรำภรณ์ เพ็ชรักษ์
นำงสำว วำสนำ อ่อนเกตุพล
นำงสำว สไบทิพย์ เอี่ยมคง
นำงสำว สุกัญญำ วรำสินธุ์
นำงสำว สุธดิ ำ บัวมำศ
นำงสำว อำรีรัตน์ เวชกุล
นำงสำว อุไรวรรณ เนียมนำค
ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำอังกฤษ)
นำงสำว กนกพรรณ ไกรจรัส
นำย กิตติพฒ
ั น์ สังข์ศรีอินทร์
นำงสำว เกำษัรร์ อักบำร์สำเอ็ด
นำงสำว เขมณัฏฐ์ รัชตะพงษ์วฒ
ั นำ
นำงสำว จณิสตำ ชูช่วย
นำย จตุรภัทร ยอดระบำ
นำงสำว จันจิรำ สว่ำงเย็น
นำงสำว จัสมิน ดำโอะ
นำงสำว จัสมี หลีหมัด
นำงสำว จิตชญำ โพศิริ
นำงสำว จิตตวดี ขวัญศรีสุทธิ์
นำงสำว จุฑำมำศ คชินทร์โรจน์
นำงสำว จุฑำลักษณ์ วิเชียรรัตน์
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ลำดับ
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว ชนิภำ พรหมจรรย์
นำงสำว ชลศิตำ ถิ่นบำงเตียว
นำงสำว โชติกำ อุดมพงษ์
นำงสำว ซำรีนำ มะโซ๊ะ
นำงสำว ญัยดำ อิศภำค
นำย ฐำกูร ผดุงกิ่งตระกูล
นำงสำว ฐิตำรีย์ ตันมณีประเสริฐ
นำงสำว ฐิติวรดำ แสนพิทกั ษ์
นำงสำว ณัฐกำ ระกำเหมก
นำย ณัฐพงศ์ พลำยทิพย์
นำย ณัฐพล ธิตำ
นำย ณัฐพัชร อำษำกิจ
นำงสำว ณิชำรีย์ มีศรีสุข
นำงสำว ทิพย์พมำศ ด้วงแดง
นำงสำว ทิพรัตน์ เพ็ชรทอง
นำย ธนวัฒน์ รักษำแก้ว
นำย ธนศิลป์ เกลี้ยงทอง
นำงสำว นภัสสร จำปำเทศ
นำงสำว นัจจวำ หวังโซะ
นำงสำว นำตำรี หวังกำ
นำงสำว นิภำพร เพชรสีเงิน
นำงสำว นุชรีภรณ์ แสงจันทร์
นำงสำว บีไซน่ำ ภำคภูมิเกียรติยศ
นำงสำว บุญธิดำ รัตนชำติ
นำงสำว ปีกุน เกษรมำศ
นำงสำว พนิดำ บัณฑิตบวร
นำงสำว พรชนก คงขันธ์
นำงสำว พัชรพรรณ หน้ำนวล
นำงสำว พัชรินทร์ กวีพรำหมณ์
นำงสำว พิณนรี หนูน้อย
นำงสำว ฟำลักนัส มะ
นำงสำว ภัทรพร หัดจำนงค์
นำงสำว ภัทรำพร เทพี
นำย ภำสกร มุสิแก้ว
นำย ภูชิสส์ วงศ์ภกั ดี
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ลำดับ
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว มุมีนะห์ เจะโว๊ะ
นำงสำว รวิสชำ ชูพยัคฆ์
นำงสำว รวีวลั ย์ ทวีสมำน
นำงสำว รัตนำวลี พุ่มรักชำติ
นำงสำว รินรดำ อิชยำธิคุณ
นำงสำว รุไวดำ อำสดละ
นำงสำว วำสิฏฐี บัวรำช
นำย วิทยำ คำฟู
นำงสำว วิปภำ เดชไชยศรี
นำงสำว ศศิธร จันทร์เกื้อ
นำงสำว ศิรประภำ ทีปกรเศวต
นำงสำว ศิริมำศ พรหมช่วย
นำงสำว สวนันท์ ปถมกุล
นำงสำว สำยฝน หมกทอง
นำงสำว สินีนำถ สมำคม
นำงสำว สิริรัตน์ ยืนนำน
นำงสำว สุชัญญำ ทองมีสุข
นำงสำว สุวมิ ล เงินใย
นำงสำว อรัญญำ ช่วยตรึก
นำงสำว อริศรำ นิมวรรณ์
นำงสำว อลิษำ ขนอม
นำย อัฐพล เงินถำวร
นำงสำว อำรยำ ด่ำนมะลิ
ศิลปศำสตรบัณฑิต (อังกฤษ)
นำย วงศธร กรุงแก้ว
ศิลปศำสตรบัณฑิต (อำเซียนศึกษำ)
นำงสำว กณิกนันท์ คำหนู
นำงสำว กัสติมำ ไทยเมือง
นำงสำว คชำภรณ์ บุรีศรี
นำงสำว คณิตำ โกบปุเลำ
นำงสำว แคทริยำ ธรรมนิยมกุล
นำงสำว จตุพร หน่อคำหล้ำ
นำงสำว จุฑำภรณ์ ภูวเิ ศษ
นำงสำว จุฑำมำศ เจริญสุข
นำย ชวำล เย็นนิกร
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ลำดับ
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
951
952
953
954
955
956
957

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว ณฤตย์พร ขุนหมำด
นำงสำว ตรีนุช ขำวดี
นำงสำว ทัศนำวรรณ แตะแอ
นำงสำว ทัสนีม เจ๊ะเตะ
นำย ธนพล ใจจำง
นำงสำว ธิดำทิพย์ ศรีสุข
นำงสำว นภัสสร ดัชนี
นำงสำว นรำภรณ์ สัจโภชน์
นำงสำว นรินดำ อะหลี
นำย นเรศีล ศรีดำ
นำงสำว นำซีเรำะห์ อนันทอภิพงษ์
นำงสำว นุชนำฎ จิตรมุ่ง
นำงสำว นุรมำอีซำน อีซอ
นำงสำว นูยำนำ ซำเลง
นำงสำว เบญจมำภรณ์ บุญสว่ำง
นำงสำว ปำริฉัตต์ หัสนีย์
นำงสำว ปิยรัตน์ วิเชียรศรี
นำงสำว พัชรีดำ วัลลีย์
นำงสำว พัทรียำ แก้วจินดำ
นำงสำว พิชญ์ธดิ ำ เซ่งรัตน์
นำงสำว ฟำตีมำห์ เจ๊ะยูโซ๊ะ
นำงสำว ภทรพรรณ สวัสดิสำร
นำงสำว ภัคจิรำ บุญช่วย
นำย มัดนุซรี รูบำมำ
นำงสำว มำรียะฮ์ ยิหวัง
นำงสำว มูนำดียำ อำลี
นำย มูฮัมหมัดนูร โว๊ะ
นำงสำว ลัดเกล้ำ ไกรแก้ว
นำย วัศกร บุญสุวรรณ
นำงสำว ศุภพำพร สมใจหมำย
นำย สรำวุธ ปำนมำศ
นำงสำว สิริชนก มัติโก
นำงสำว อทิตยำ ขุนสิทธิ์
นำย อนุวฒ
ั น์ เลำหะสรำญ
นำงสำว อนุสรณ์ ตันติพศิ ำลพงศ์
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ลำดับ
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

วุฒปิ ริญญำ
นำย อภิวฒ
ั น์ รองพล
นำงสำว อัสมำร์ มะยูนุห์
นำงสำว อำมำณี เปำะสู
นำงสำว อำรียำ ทิ้งปำกถ้ำ
นำงสำว อำอีเซำะ ยูโซ๊ะ
ศิลปศำสตรบัณฑิต (รัฐศำสตร์)
นำงสำว ธิติพร วันแรก
รัฐศำสตรบัณฑิต (กำรเมืองกำรปกครอง)
นำย กฤษณ์ กนกวิจิตร
นำงสำว กูอำรีญำ บิสนุม
นำย จำรุต ปี่แก้ว
นำงสำว จิดำภำ ยำกะบิล
นำย จิรวัฒน์ แกล้วกล้ำ
นำงสำว จุฑำมำศ สุดธำรำภิรมณ์
นำงสำว จุฬำลักษณ์ เกษมุล
นำงสำว ชนัฐฐำ ไชยบุรินทร์
นำงสำว ชัชฎำพร วุน่ แก้ว
นำย ชำนำญ สีทอง
นำย ณรงค์เดช บำรุงศรี
นำงสำว ณัฐธิดำ ธนบัตร
นำย ณัฐภัทร อัศจรรย์กำญจน์
นำงสำว ดำรำวดี ศรีสุพรรณ
นำย ธีรพงษ์ สุขสวัสดิ์
นำย นเรนทร์ฤทธิ์ ไชยบุญ
นำงสำว นันท์สิตำ ศรีรักษำ
นำย เนติพงษ์ พวงนุ่น
นำย บุญเลิศ โพธิแ์ ก้ว
นำงสำว เบญจมำภรณ์ นรสิงห์
นำงสำว เบญจมำภรณ์ เส้งเซ่ง
นำงสำว ปริญญำภรณ์ ศิริกุล
นำย พงศกร อำรีย์พงศ์
นำงสำว ฟีรดำว แอสมำด
นำงสำว ภัสรำพร ไทยกลำง
นำย เมฮ์เมต สินดุกำ
นำย วิริยะ หลักขัน
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ลำดับ
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024

วุฒปิ ริญญำ
นำย วีรภัทร จันทร์เริก
นำงสำว วีรลักษณ์ โชตยำสีหนำท
นำงสำว ศิวนันท์ ช้ำงนรินทร์
นำย สมเจต แพวขุนทด
นำงสำว สรญำ เศรษฐ์สุข
นำงสำว สุปรียำ ชุมศรี
นำงสำว สุรัชดำ เจริญแพทย์
นำงสำว อรียำ จิตสมพงศ์
นำงสำว อัจฉรำพร เพชรพงศ์
นำงสำว อุบลวรรณ จันทร์ดี
นำงสำว อุบลวรรณ สุขแสง
นำงสำว อุไรวรรณ ทองทิพย์
รัฐศำสตรบัณฑิต (ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ)
นำงสำว กุมพำภรณ์ แซ่ลิ่ม
นำย เกียรติศักดิ์ เพชรปำน
นำย คณิน เพชรวงศ์
นำงสำว จันทิมำ คงสนิท
นำย จีรศักดิ์ ทองด้วง
นำย เจษฎำ เอี่ยมปุ่น
นำย เฉลิมพล ภักดี
นำงสำว ซำกียะห์ บำหำ
นำงสำว นิฤมล เกิดมี
นำงสำว เบญจมำส ขุนปำน
นำงสำว พรอนันต์ บุญหลง
นำย พิฆเนตร ทองเที่ยง
นำงสำว เพ็ญนภำ แท่นแก้ว
นำงสำว มุกดำ รัตนคช
นำงสำว รมยเนตร ใจธรรม
นำงสำว ลักษณ์นำรำ ถวิลผล
นำงสำว วลัยลักษณ์ เกียรติสุขะ
นำงสำว วันเพ็ญ บัวทอง
นำงสำว ศิรินญำ ขำวแขก
นำงสำว สุธำวัลย์ ยังสุข
นำงสำว สุภทั รำ ไชยเสนำ
นำงสำว เสำวนีย์ สมประเสริฐ
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ลำดับ
1025 นำงสำว อษมำ บุญเกื้อ
1026 นำย เอกธวัช วัฒนชนม์
รัฐศำสตรบัณฑิต (รัฐประศำสนศำสตร์)
1027 นำงสำว กนกอร ชูช่วย
1028 นำงสำว กรกช อำวะภำค
1029 นำงสำว กรอุมำ หอมเดช
1030 นำงสำว กฤติยำภรณ์ ทวีวงศ์
1031 นำย กิตติศักดิ์ พลบุญ
1032 นำย กิติพงษ์ เขมะชัยเวช
1033 นำงสำว กุสุมำ ชูวเิ ชียร
1034 นำงสำว จันทนำ นิลภักดิ์
1035 นำงสำว จันทร์จิรำ เกษรมำลำ
1036 นำย จิรวัฒน์ จิ้วปัญญำ
1037 นำงสำว จิรำพร สว่ำงรัตน์
1038 นำงสำว จุฑำภรณ์ เปียยก
1039 นำงสำว จุฑำมำศ อำจชอบกำร
1040 นำงสำว จุฑำรัตน์ หลีเจี้ย
1041 นำงสำว ชญำนิศ ช่ำงแกะ
1042 นำงสำว ชนิตำ อุโหยบ
1043 นำย ชำญณรงค์ เอียดรอด
1044 นำงสำว ซำดีน่ำ จอมสุริยะ
1045 นำงสำว ณัฏฐินันท์ เสนำณรงค์
1046 นำย ณัฐกิตติ์ พฤกษกลำมำศ
1047 นำย ทรงกรด ชูตะวณิชย์
1048 นำงสำว ธนัชพร ชุมปถัมภ์
1049 นำงสำว ธันย์ชนก ทองชู
1050 นำงสำว นัฐยำ โยธำศรี
1051 นำงสำว นิฟริ ดำวห์ สะมะแอ
1052 นำงสำว นุชรดี ชุมช่วย
1053 นำงสำว นูรอยฮำน ฮะเด้
1054 นำงสำว นูรียำตี ดำมัน
1055 นำงสำว บุษบำกร บุญถำวร
1056 นำงสำว ปภัชญำ เอียดเมือง
1057 นำงสำว ประณิตำ อินทร์จันทร์
1058 นำงสำว ปริยำภรณ์ ติ่งตระกูลชัย

วุฒปิ ริญญำ
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ลำดับ
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
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

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว ปวันญำ รักษำถ้อย
นำงสำว พัชรินทร์ จันทรถ
นำงสำว พัชรี ท้ำยห้วน
นำงสำว พัดชำ โต๊ะหมำด
นำงสำว พุทธำวรรณ หนูภธู รณ์
นำงสำว เพชรำภรณ์ นุ่นพัฒน์
นำงสำว แพรวไพลิน จันทร์มณี
นำงสำว ภัทรพร อักษรนำ
นำงสำว ภัทรำวดี จันทร์แก้ว
นำย ภำสวิชญ์ สกุลแก้ว
นำย ภูวนัย เพชรบูรณ์
นำงสำว มนัสวี วัฒนสมัย
นำงสำว มลิวลั ญ์ สุวรรณประเสริฐ
นำงสำว มำริสำ ชำยโล้ง
นำงสำว มิวรสำ จันทร์เขียว
นำย ยศสรัล ทองโมถ่ำย
นำงสำว รจรินทร์ พรสุวรรณ
นำย รัชธนน กิจกำร
นำย วงศธร จงรักษ์
นำย วชิรญำณ์ บัวทอง
นำงสำว วรรณพร ทองใส
นำย วรวัต เลิศสอนจิตต์
นำงสำว วรัทยำ กิมำคม
นำงสำว วิริญญำ รักษ์ทอง
นำงสำว ศรัญญำ ทองคำจันทร์
นำงสำว ศรุดำ คำหนู
นำงสำว ศรุตำ แก้วดี
นำงสำว ศศิธร เกิดเสมอ
นำงสำว ศิริรัตน์ นำวำพัสดุ
นำย ศุภชัย ทองอนันต์
นำงสำว ศุภรัตน์ อินสุวรรณ
นำงสำว สมัชญำ ช่วยเกิด
นำงสำว สรชำ กำยนิตย์
นำย สิทธิชัย เทพทอง
นำงสำว สุชำดำ ลำยำว
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ลำดับ
วุฒปิ ริญญำ
1094 นำงสำว สุชำวดี เพ็ชรเป็นขวัญ
1095 นำงสำว สุดำรัตน์ หลังโส้
1096 นำงสำว สุนันทำ รอดนำโพธิ์
1097 นำงสำว สุพตั รำ โจมนุพงศ์
1098 นำงสำว สุรีรัตน์ พลสิงห์
1099 นำงสำว สุวนันท์ ฤทธิรงค์
1100 นำงสำว เสำวรส ดำรำวรรณ์
1101 นำงสำว หงส์สุดำ แก้วบุญทอง
1102 นำย อดิสรณ์ สุบนิ
1103 นำงสำว อนุวรรณ ภูธำ
1104 นำย อมรเทพ ศรีสงครำม
1105 นำงสำว อำรียำ รำเพย
1106 นำงสำว อุมำภรณ์ ขุนเพ็ชร
1107 นำงสำว อุไรรัตน์ คุระเอียด
สำนักวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ
สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต (สถำปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1108 นำย กันตพงศ์ ศรีเมือง
สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต (สถำปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับสอง
1109 นำงสำว ภัทรกันย์ วงษ์นุรักษ์
สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต (กำรออกแบบอุตสำหกรรม)
1110 นำงสำว กชพร รูปปัจจัย
1111 นำงสำว กมลพรรณ อำจหำญ
1112 นำย กฤษดำ หนูเล็ก
1113 นำย จักรพันธุ์ เบญจวิญญู
1114 นำย ฐปธน เฉลิมพนำพันธ์
1115 นำย ธนวัฒน์ แซ่เอี้ยว
1116 นำงสำว ปำริตำ ยุโส้
1117 นำงสำว ปิยะวรรณ ทองแก้วจันทร์
1118 นำงสำว พนิดำ ศรีตะปิยะ
1119 นำงสำว พรหมพร เพ็ชรทอง
1120 นำย ภัทรำวุธ สมปรีดำ
1121 นำย ภูวณัฐ ชูสุวรรณ์
1122 นำย รัฐศำสตร์ สำระบุตร
1123 นำงสำว เรวดี ขันพระแสง
1124 นำย วิษณุ หำญณรงค์

Page 39 of 55

ลำดับ
1125
1126
1127
1128
1129

วุฒปิ ริญญำ

นำงสำว ศศิมำพร ยศกิจ
นำงสำว ศิริณำ สุขอ่อน
นำงสำว สิริวรรณ อภัยกำวี
นำงสำว สุธำสินี อนันตกูล
นำย อับดุลอำซีซ แวนำแว
สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต (สถำปัตยกรรม)
1130 นำงสำว กชกร อักษรวงศ์
1131 นำงสำว เก็จมณีญำ พันธุท์ อง
1132 นำย ณภัทร บัวทอง
1133 นำย ณัฐพัจน์ มณฑำรักษ์
1134 นำย ธนภูมิ ตันติอำภรณ์
1135 นำงสำว พัชรินทร์ ทุ่งหว้ำ
1136 นำงสำว เมทินี ธรรมศิริ
1137 นำงสำว รัตติกำล แก้วณรงค์
1138 นำงสำว สุดำรัตน์ หมันกำร
1139 นำย สุริพชั ร เชื้อบ่อคำ
1140 นำงสำว สุลีณี ยูโซะ
1141 นำงสำว เสำวลักษณ์ จงภักดี
1142 นำงสำว อรอุมำ สีทำพุทธิ์
1143 นำย อัสลัม อะหะมะ
สำนักวิชำสหเวชศำสตร์
วิทยำศำสตรบัณฑิต (กำยภำพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1144 นำย กันทรำกรณ์ แก้วดำนำ
1145 นำงสำว พัทธยำ วชิรญำกุล
1146 นำงสำว ศุจิวรรณ แสงพุ่ม
1147 นำงสำว อำภรณ์ศิริ ปะติเต
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคนิคกำรแพทย์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1148 นำงสำว กมลชนก เส้งโสด
1149 นำย เจนณรงค์ ศิลปศร
1150 นำงสำว ดวงสมร สุขโณ
1151 นำย พงศ์พสิ ิษฐ์ พระธำตุ
1152 นำงสำว ภำพร ศรีใส
1153 นำงสำว ศตนันท์ ไชยมุสิก
1154 นำย สุดรัก ช่ำงเรือ
1155 นำงสำว สุดำรัตน์ ไชยศรี
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ลำดับ
วุฒปิ ริญญำ
1156 นำงสำว อมรรัตน์ วิเชียร
วิทยำศำสตรบัณฑิต (อนำมัยสิ่งแวดล้อม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1157 นำงสำว ปรียำนุช รัตนยุทธ
1158 นำงสำว อนัญญำ คงช่วย
วิทยำศำสตรบัณฑิต (กำยภำพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
1159 นำงสำว จันทมำส ธนำวุฑฒ์
1160 นำงสำว จินดำรัตน์ เขียววงศ์
1161 นำงสำว ชลิตำ เสียมไหม
1162 นำย โชติวฒ
ั น์ นำคแก้ว
1163 นำย ณัฐดนัย ฐำนวิเศษ
1164 นำย ณัฐพงศ์ เกษมสุข
1165 นำงสำว ธนวรรณ แจ่มศรี
1166 นำย พงศ์ภคั ภำคจรูญ
1167 นำงสำว วทันยำ พงศธรกุล
1168 นำงสำว วนิดำ คงปรำณ
1169 นำงสำว วรรณี สุทธิวงษ์สำ
1170 นำงสำว เสำวรัตน์ หมัดอะด้ำ
1171 นำงสำว อัสมำอ์ พิทกั ษ์คุมพล
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคนิคกำรแพทย์) เกียรตินิยมอันดับสอง
1172 นำงสำว จิรำภรณ์ กันบุญมำ
1173 นำงสำว เดียร์นำ แวลำเตะ
1174 นำงสำว นันธิญำ เขียวกุ้ง
1175 นำงสำว นิชำ กล้ำหำญ
1176 นำงสำว บุปผำรัตน์ สังข์ทอง
1177 นำงสำว บุษรำกรณ์ หนูแมว
1178 นำงสำว เบญญำภำ เพ็งเจริญ
1179 นำงสำว ประภัสสร เอียดหนู
1180 นำงสำว อนิดำ ภำศรี
วิทยำศำสตรบัณฑิต (อนำมัยสิ่งแวดล้อม) เกียรตินิยมอันดับสอง
1181 นำงสำว ฟำเดีย เชิญถนอมวงศ์
1182 นำงสำว วิชญำพร ชูสุทธิ์
1183 นำงสำว ศุภมำศ แซ่หลู่
1184 นำงสำว อำรีรัตน์ นักฟ้อน
วิทยำศำสตรบัณฑิต (อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ) เกียรตินิยมอันดับสอง
1185 นำย วัชรินทร์ แซ่อุน
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ลำดับ
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219

วุฒปิ ริญญำ
วิทยำศำสตรบัณฑิต (กำยภำพบำบัด)
นำงสำว กมลวรรณ บุญมำก
นำงสำว กรรณิกำ แซ่ขู่
นำงสำว กัญญำณัฐ นวลปำน
นำงสำว กัลยำณี สุกแก้วณรงค์
นำงสำว กุลวดี สุนทรนนท์
นำย จัสมิน สนเส็ม
นำงสำว จิตตสุภำ หำญอำวุธ
นำงสำว จิรดำ ศรีหนู
นำงสำว จุฑำทิพย์ เทพณรงค์
นำงสำว ซอฟรีน่ำ มะมิง
นำงสำว ซำรีปะห์ เวำะแมะ
นำงสำว ซูรีย๊ะ อิงดิง
นำงสำว ณัฐกำนต์ บุญกอง
นำย เตชินท์ ทองเดช
นำงสำว นิรมล แทนละคร
นำงสำว บุญธิดำ จันทร์สว่ำง
นำงสำว ประกำยฟ้ำ ปวีณพงศ์
นำย พงษ์สิทธิ์ บัวแก้ว
นำงสำว พรรณขจร ทองประภำ
นำงสำว พัณณิตำ เสำดำ
นำงสำว พิชชำพร แก้วลำยทอง
นำงสำว พิมพ์ผกำ หมิดหวัง
นำงสำว เพ็ญจันทร์ ยอดนิยม
นำงสำว มัลลิกำ หลีสวัสดิ์
นำงสำว ลัญฉกร โล่หช์ ัย
นำงสำว วรศมน ศรีจันทะ
นำย ศรำวุฒิ แซ่อึ้ง
นำงสำว ศรีประภำ อังเชย
นำงสำว ศศิกำนต์ ตั้งเจริญ
นำงสำว ศิรภัสสร เกิดเนตร
นำงสำว ศิริวรรณ สุทธิกรณ์
นำงสำว สุดธิดำ ประทีป
นำงสำว สุทำรัตน์ พุฒทะพันธ์
นำงสำว สุนิสำ หรำหนิ
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ลำดับ
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว อัจฉรำ เอียดหวัง
นำงสำว อำมำณี วำเด็ง
นำงสำว อิบตีซัล เจ๊ะซู
นำย อิมรอน ยิงจอระเละ
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคนิคกำรแพทย์)
นำงสำว กนกวรรณ ลุนมำตร
นำงสำว กัณญำพัชร บุญยิ่ง
นำงสำว ขวัญนภำ เพ็ชรนิล
นำงสำว งำมตำ วงษ์เศษ
นำงสำว จริยำ คนกำล
นำงสำว จันทร์จิรำ ศรีวสิ ัย
นำงสำว จิรัติกำนต์ จันทร์ทอง
นำงสำว ชมพูนุช หงีเอียด
นำงสำว ซัมซีลำ นิกำเร็ง
นำงสำว ฐิติวรดำ ธรรมวิทวัส
นำงสำว ณัฏฐนิชำ สุนันตำ
นำงสำว ณัฐกฤตำ อุทยั
นำงสำว ทิตย์ธดิ ำ กูมุดำ
นำงสำว ธมลวรรณ จูฑะสุวรรณ์
นำย ธีรพงศ์ ยำวจันทรำ
นำงสำว นงนุช คงเดิม
นำงสำว นรำธิป เพ็ชรพญำ
นำงสำว นัสรี่ย์ พรหมปลัด
นำงสำว นิตยำ นิลสุวรรณ
นำงสำว นุสรีดำ ดุหลำยะแม
นำงสำว เบญจมำพร พันนังศรี
นำงสำว พจนีย์ คงสุวรรณ
นำงสำว พรทิพย์ ฤทธิสังข์
นำงสำว พรนภำ สม้อ
นำงสำว พฤฒยำ ศรีรักษำ
นำงสำว พิภทั รำ นุ่นวงค์
นำงสำว พิลำศลักษณ์ หนูคงบัตร
นำงสำว เพชรตยำ สิทธำ
นำงสำว ฟำตอน๊ะ มะ
นำงสำว ฟำริฮำ เอียดไหน
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ลำดับ
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว ระตี กะเจ
นำงสำว วรรษมน นุ่นหมิ่น
นำงสำว วรำพร ประเสริฐวรพงศ์
นำย วิทวัส ยะดี
นำย ศรัณย์ณัฐ สวนจันทร์
นำย ศิริชัย พุ่มสวัสดิ์
นำงสำว ศุภยำ จันทรกูล
นำงสำว สุธรี ำ บัวสมุย
นำงสำว อรจิรำ สุวรรณปรีชำ
นำงสำว อรวรรยำ แสนงำม
นำงสำว อำรียำ เขียวดี
นำย อิซซำน เตะหมัดหมะ
นำงสำว อุบลรัตน์ ชูชำติ
วิทยำศำสตรบัณฑิต (อนำมัยสิ่งแวดล้อม)
นำงสำว กนกนภำ นำคคง
นำงสำว กรรณิกำร์ สนิทรักษ์
นำงสำว กวิสรำ เสริมศรี
นำงสำว กัลย์สุดำ มำนเมำะ
นำย คมกริช ผ่ำนวงษ์
นำงสำว คูซำมีย์ อุมะ
นำงสำว จันทรัตน์ ใบโส้
นำงสำว จินต์กัญญำ เขมวงค์
นำงสำว จิรนันท์ ชนะกุล
นำงสำว เฉิดโฉม ณ พัทลุง
นำงสำว ชญำฎำ รัตนพันธุ์
นำงสำว ชฎำพร สิทธิชัย
นำงสำว ชนำกำนต์ ศิริจินำ
นำงสำว ซำดียะห์ หะยี
นำงสำว ซำปูเรำะ อำแว
นำงสำว ซูไรดำ พงษ์พยัฆ
นำงสำว ญำลีตำ อุเส็นยำง
นำงสำว ฐิญำรัตน์ นพมิตร
นำงสำว ดวงฤทัย ชำนำญกิจ
นำงสำว ธันยพร กำลิกำ
นำงสำว ธำริณี ไชยเดช
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ลำดับ
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว นูรซุรญำณี สำมะอำลี
นำงสำว บัณฑิตำ รัตนพิบลู ย์
นำงสำว บุญจิรำ ยำกุ๊บ
นำงสำว ปรียำรัตน์ เมืองฉำย
นำงสำว ปิยธิดำ สอนสำรี
นำงสำว พนิตนันท์ ใจแจ้ง
นำย พรชัย สังข์กลิ่น
นำงสำว พรธิดำ ไขแสง
นำงสำว พรพิมล นรังสิทธิ์
นำงสำว พรเพ็ญ วงค์แฝด
นำงสำว พรภิญำ แสงแก้ว
นำงสำว พัชรำภรณ์ พจนอำรี
นำงสำว พันธ์ทมิ ำ งิมเกำะ
นำงสำว พำดีลำ สำแม
นำงสำว พิชญ์สินี บุญยอด
นำงสำว พิมพ์ลภัส กำพย์เกิด
นำย ไฟซอล ลงแม
นำงสำว มัลลิยำ ชำทองดี
นำงสำว มำริสำ พรหมแก้ว
นำงสำว มูนีเรำะห์ สะแต
นำงสำว รินรดำ คัมภีรคุปต์
นำงสำว ลลิดำ คุณสุทธิ์
นำงสำว วนัชยำ อึ้งเจริญ
นำงสำว วนิษำ สรรเพชร
นำงสำว วัชรำภรณ์ สุขสร้อย
นำงสำว วันวิสำ เกษมี
นำงสำว วำนิดำ กำหนุง
นำงสำว วำสนำ มะหลีโดง
นำงสำว วิลำสินี เบญสเหมำะ
นำงสำว วิไลวรรณ ตุกเพชร
นำงสำว ศรุตยำ มะแซ
นำงสำว สิริภำ นวลจันทร์
นำงสำว สุชำดำ ปำทะรัตน์
นำงสำว สุดำรัตน์ คงทัพ
นำงสำว สุธำทิพย์ เสนำะโสตร์
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ลำดับ
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว สุนิสำ รักษำศรีมีสุข
นำงสำว สุพำนันธ์ เพชรแก้มแก้ว
นำงสำว สุภำพร บุญรอดชู
นำงสำว สุรภำ อังศุภำนิช
นำงสำว เสำวนันท์ จันทร์ทอง
นำงสำว อทิตยำ เสนำ
นำย อนุพงศ์ นวลละออง
นำงสำว อรอนงค์ หำญกล้ำ
นำงสำว อำซีซำ สำอิ
นำงสำว อำมิตำ สำโส๊ะ
นำงสำว อำรีนำ มะแซ
นำงสำว อำรีนี เซ็ง
นำงสำว อำอีฉ๊ะ หมัดอะด้ำ
นำงสำว อุไรพร สอนสุภำพ
นำงสำว อูมมีไอดำ ดอเลำะ
วิทยำศำสตรบัณฑิต (อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย )
นำงสำว กนกวรรณ ดำช่วย
นำงสำว กมลทิพย์ คงชำติ
นำงสำว กำญจนำพร แซ่ลิ่ม
นำย กิตติคุณ ตั้งศรีจันทร์
นำงสำว ขนิษฐำ ยอดไทร
นำย จักรกฤษณ์ อุทะทูล
นำย จิรำนุวฒ
ั น์ จันทำ
นำงสำว จิรำภรณ์ จันทนำ
นำงสำว จุฑำมณี ลักษณะอัฐ
นำงสำว จุฑำรัตน์ สีแก้ว
นำงสำว ชฎำรัตน์ อินทรชัย
นำงสำว ชนิตำ พ่วงแดง
นำงสำว ซุนณีย์ สือแต
นำงสำว ณัฐกำนต์ พลำยเมือง
นำงสำว ดลพร ฉำยพันธ์
นำงสำว ดำรำวรรณ ปำนสงค์
นำงสำว ต่วนอัสวีนี อำเบะ
นำงสำว ทิพวัลย์ จำมร
นำงสำว ธัญญลักษณ์ เกษแก้ว
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ลำดับ
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว ธัญญำณี ยำมดี
นำย นพรัตน์ คำปำน
นำงสำว นรินธร ว่องไว
นำย นเรศักดิ์ แก้วห้วย
นำงสำว นำยูวำ มฮำมัดอำลี
นำงสำว นิโลบล ทิมทอง
นำงสำว นูรมำ เด็งระแม
นำงสำว นูรอัยนี สำยสลำ
นำงสำว นูรีธำ คงแก้วท่ำช้ำง
นำงสำว เนำวรัตน์ ซอแก้ว
นำย บรรณวิชญ์ วีระกังวำนกุล
นำงสำว บุศรำ นิซัน
นำย ปรำกำร ภู่ทอง
นำงสำว ปวรรณำ นิ่มตระกูล
นำงสำว ปำณิศำ ภูริปำณิก
นำงสำว ปิยวรรณ เกรำะแก้ว
นำงสำว พชร ส้มเขียวหวำน
นำงสำว พรภิมล เพชรชู
นำงสำว พัชรินทร์ สุวรรณโมสิ
นำงสำว พัทธมน ก่อพุ่ม
นำย พิรำยุติ์ ฉิมมุสิก
นำงสำว พุทธชำติ ดำชัยโย
นำงสำว มัลลิกำ วำรินสะอำด
นำงสำว มำริษำ มะมนัง
นำงสำว มำริษำ รำชนิยม
นำงสำว รสริน หัวสิงห์
นำงสำว รัฐกุล พรหมจันทร์
นำงสำว รัตติยำกร ศรีโดน
นำงสำว ลักขณำ ธำดำสีห์
นำงสำว ลัดดำวัลย์ จันทร์เลื่อน
นำงสำว เลิศลักษณ์ คชบก
นำงสำว วรรณิชำ สิริไทรงำม
นำงสำว วรัญญำ เหลบควนเคี่ยม
นำงสำว วริษฐำ สมเขำใหญ่
นำงสำว วลัยลักษณ์ หมื่นระย้ำ
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ลำดับ
วุฒปิ ริญญำ
1392 นำย วัชรวิช ระงับกำร
1393 นำงสำว วำรุณี คงเกื้อ
1394 นำย วิทยำ ปำนประยูร
1395 นำย แวอัสรี แวอำลี
1396 นำงสำว ศรวณีย์ บุญหำว
1397 นำงสำว ศศินำฎ เลำะหนับ
1398 นำงสำว ศิริลักษณ์ เมืองเสน
1399 นำงสำว สุกัญญำ หมำนเหม
1400 นำงสำว สุดำรัตน์ นิลคำ
1401 นำงสำว สุดำรัตน์ รัตนไพจิตร
1402 นำงสำว สุทพิ ย์ ทิพย์มลสวัสดิ์
1403 นำงสำว สุธติ ำ เพอปะหมำน
1404 นำงสำว สุนิสำ ขันนำค
1405 นำงสำว สุภำดำ จันทะลี
1406 นำงสำว สุไรณี ดือรำแม
1407 นำงสำว หทัยชนก นวลขำว
1408 นำย อดุลรอพำ เจ๊ะกำ
1409 นำงสำว อนันตญำ วรรณกี้
1410 นำย อภิมุข ปะจันทบุตร
1411 นำงสำว อรอุมำ วิมลเมือง
1412 นำงสำว อลิษำ ช่วยสวัสดิ์
1413 นำงสำว อัจฉรำ ปำนแก้ว
1414 นำงสำว อัญชิสำ ไชยเภท
1415 นำงสำว อัสรำณีย์ ดอซะ
1416 นำย อำนัส โตะมะ
1417 นำย อำร์ฟำน อำแว
1418 นำงสำว อำรีซัน แมงดำเล็ง
1419 นำงสำว อำรีญำ กิริยำ
1420 นำงสำว อำรียำ หมัดสุสัน
1421 นำงสำว อำลียำ อีปง
สำนักวิชำสำรสนเทศศำสตร์
วิทยำศำสตรบัณฑิต (กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทลั ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1422 นำงสำว กรกนก คลล้ำ
1423 นำงสำว บุญปวี จันทร์จะนะ
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสำรสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
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ลำดับ
วุฒปิ ริญญำ
1424 นำงสำว สำยชล เพ็ชรทองช่วย
1425 นำย อภิสิทธิ์ สกุลส่องบุญศิริ
วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1426 นำย กิตติพงศ์ สงทอง
1427 นำงสำว เสำวลักษณ์ สุขสวัสดิ์
วิทยำศำสตรบัณฑิต (กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทลั ) เกียรตินิยมอันดับสอง
1428 นำย ไกรสร ศรีทองฉิม
1429 นำงสำว ณัจยำ จันทรเดิม
1430 นำย ประวิทย์ โพธิว์ นิ ำรถ
1431 นำงสำว วนิษรำ วงศ์สุบรรณ
1432 นำย วีรยุทธ์ บุญพิศ
1433 นำงสำว สุดำรัตน์ บัวรัตนกำญจน์
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน) เกียรตินิยมอันดับสอง
1434 นำงสำว เกวลิน กัญจนะกำญจน์
1435 นำงสำว จิตรลดำ แก้วอะโข
1436 นำงสำว ชุลิดำ เอมรุจิ
1437 นำย ธันยำ คงคำเพชร
1438 นำงสำว มนวดี อุทยั พันธ์
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสำรสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง
1439 นำย กรรชัย ดรเสระ
1440 นำย ณัฐพล เวฬุบรรพ
1441 นำย ณัฐวุฒิ รัตนะแก้ว
1442 นำงสำว ธัญญำลักษ์ รักแก้ว
วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
1443 นำงสำว จุฑำมำศ คงมีผล
สำรสนเทศศำสตรบัณฑิต (นิเทศศำสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
1444 นำงสำว เฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์
วิทยำศำสตรบัณฑิต (กำรจัดกำรสำรสนเทศ)
1445 นำย จิวะภัส สังข์เพชร
1446 นำย ธีรพล พิทย-อุส่ำห์
วิทยำศำสตรบัณฑิต (กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทลั )
1447 นำงสำว กนกพร แก่นเมือง
1448 นำย กิตติพงศ์ แซ่เลี้ยง
1449 นำย กีระติ บัวทอง
1450 นำย เกรียงไกร คิดใจเดียว
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ลำดับ
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว ไข่มุก ดียืน
นำย จตุภมู ิ เรืองเกิด
นำงสำว จิรนันท์ จรดำ
นำย จิรำวัฒน์ อินอ่อน
นำย เจนวิทย์ รักษำเจริญ
นำงสำว ณัฐริกำ สุขเมฆ
นำย ธนพล ถือแก้ว
นำงสำว นลินญำ รอดจันทร์
นำงสำว นัฐพร พัฒน์ทอง
นำงสำว นิรำภรณ์ คงเพ็ง
นำงสำว นิสำกร มณี
นำย ปิยรำช บัญญัตินิติสกุล
นำงสำว แปลน อินทร์ช่วย
นำย พงศกร ทองขวัญ
นำงสำว พรชณก เลขอำวุธ
นำย พรพงษ์ งำมสุทธิ์
นำย พรรฒธณนฑ์ หนูเกลี้ยง
นำงสำว พิญญำพัชญ์ บุญรัศมี
นำย รพีพฒ
ั น์ มณฑำพงษ์
นำงสำว รุ่งระวี ขะบูรณ์
นำงสำว วัลลภำ คดเคี้ยว
นำย วิจักขณ์ แซ่เอี่ย
นำย วุฒชิ ัย หลังแก้ว
นำย ศรำวุธ มะแซ
นำงสำว ศศิชำ ชุนรัตน์
นำงสำว ศุภำวรรณ เริงสมุทร
นำย สุรินทร์ ปำลิชัน
นำย อนุรักษ์ ใบห้ำ
นำงสำว อลิสำ ยศศักดิ์
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน)
นำงสำว กชกร พุ่มพวง
นำย กชณัฐ ทุ่งปรือ
นำงสำว กนกพร เพชรฤทธิ์
นำงสำว กมลวรรณ สังข์ทอง
นำย กรภัทร วุน่ ชุม
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ลำดับ
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519

วุฒปิ ริญญำ
นำย กฤษฎำ เชำว์ทอง
นำย กษิดิศ บุญศิริ
นำย ก้องกิดำกำร เฉิน
นำย กำรัณ รุ่งโรจน์ชนำกร
นำย กิตติ แซ่ปั้น
นำย กิตติพงษ์ กิติสำธร
นำงสำว กิตติวรำ แต่งเลี่ยน
นำย เกษม นวลศรี
นำงสำว ขวัญกมล แดงศรีธรรม
นำย คณุตม์ วิชชุวรรณ
นำงสำว จีระวัลย์ เพ็งสวัสดิ์
นำย เจษฎำ บุญอนันต์
นำงสำว ชนัญธิดำ ดอนไพรเล้ำ
นำย ชวกร ทองปำนดี
นำย ชำนน ชำนิธรุ ะกำร
นำย ณฐกฤต สองสมุทร
นำงสำว ณัฎฐนันท์ จันทร์ใหม่
นำงสำว ณัฐชำกร สำโรชวงศ์
นำย ณัฐพงศ์ ทับวิเชียร
นำงสำว ณัฐวรรณ พัดพรม
นำงสำว ณัฐิดำ น้ำเงิน
นำย ธนวัฒน์ โกสินธบ
นำงสำว ธนำรีย์ สร้อยเงิน
นำงสำว ธมกร ทรงเจริญ
นำงสำว ธำรสุวรรณ อดุลย์เศรณี
นำงสำว นงนภัส จำนงค์
นำงสำว นงลักษณ์ พ่วงขำ
นำย นฤพันธ์ ลอยสุวรรณ
นำงสำว นฤมล นะประสม
นำย นลธวัช พรหมเกิด
นำย นัฐภูมิ ต่อวงค์
นำย นัทพล จิสวัสดิ์
นำงสำว นันทิชำ พจนมณี
นำย นิติสิทธิ์ สัตยพันธ์
นำย ปกรณ์ กำญจนไชย
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ลำดับ
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554

วุฒปิ ริญญำ
นำย ปิยวัฒน์ แซ่ตัน
นำย พงศ์เทพ สุขอินทร์
นำย พงศ์วริศ พิบลู ย์
นำงสำว พัชรำ รอดมำ
นำย พิพฒ
ั น์ ทันเทียม
นำย ภัคธร คงจันทร์
นำงสำว ภัทธิยำ ทุมมำลี
นำย ภำณุวชิ ญิ์พงศ์ ปริยะวำที
นำย ภำนุวฒ
ั น์ มำนภูธร
นำงสำว ภำสินี หริณะรักษ์
นำย มงคล ตันติโกศล
นำย มนตรี แซ่ทู้
นำงสำว มำริษำ สุดกำรงำน
นำงสำว รุ้งนรินทร์ ดีรักษำ
นำงสำว ลัดดำวรรณ ปักษำ
นำย วทันยู ปลอดทอง
นำงสำว วริษำ ธรรมศิริ
นำย วัชรพงศ์ สว่ำงภพ
นำย วิทญ
ั ญู ธำนีรัตน์
นำงสำว ศศิธร มณีโชติ
นำย ศิครินทร์ หมำยปำน
นำงสำว ศิริรัตน์ รำชนิยม
นำย ศิวกร แดงโสภำ
นำย สันติเพชร หุตำงกูร
นำย สันติศักดิ์ ใจซื่อ
นำย สำริน จันทีนอก
นำงสำว สำริศำ เอียดสุด
นำงสำว สิริทศั น์ เอียดเหตุ
นำงสำว สิรินทิพย์ เลพล
นำงสำว สุกัญญำ เขียวบุญจันทร์
นำงสำว สุธดิ ำ ไมทอง
นำย สุรินทร์ หมู่เก็ม
นำงสำว สุวมิ ล ศรีรักสูงเนิน
นำย เสฎฐวุฒิ ทวีพงศ์ศักดิ์
นำย เสฎฐวุฒิ ประชำนิยม
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ลำดับ
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588

วุฒปิ ริญญำ
นำย อติวชิ ณ์ วรรโณทัย
นำงสำว อภัสนันท์ ทองมำก
นำย อภิชำติ พัฒชนะ
นำย อภิภู ศรีโภคำ
นำย อภิมุข บุญศรี
นำย อิทธิพทั ธ์ ถึงถิ่น
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
นำงสำว กนกวรรณ คงดี
นำงสำว กนกวรรณ รอดเพ็ชร
นำงสำว จิรำรัตน์ สิทธิสมบูรณ์
นำงสำว ชญำนี พรหมจรรย์
นำงสำว ณัฎฐิยำกร แก้วประถม
นำงสำว ดุลยำพร คุณำรักษ์
นำงสำว ตรีอนุส มำแก้ว
นำย ธรำศัย พินันโสตติกุล
นำงสำว นวรัตน์ รักษำสังข์
นำงสำว นิชำภำ ชัยมำนะคุณำกร
นำย พงษ์เทพ สิทธิพลู ทอง
นำงสำว พัชรพร เทพจินดำ
นำงสำว พีรดำ ไทยเจริญ
นำงสำว ยุภำวดี โต๊ะหลี
นำย ยูซุบ หมัดสี
นำงสำว รัชฎำ โรจนหัสดินทร์
นำงสำว เลิศนภำ บุญมำเลิศ
นำย วรทัด พรสุขสมบูรณ์
นำงสำว วรำลี สมเขำใหญ่
นำงสำว วีร์ณัชชำ จันทรมัสกำร
นำย วุฒภิ ทั ร ม่ำหมูด
นำย ศรำวุธ แขกเต้
นำย ศรำวุธ หนูอ่อน
นำงสำว ศิริลักษณ์ แสงจำนงค์
นำย สหัสชัย พรหมทอง
นำงสำว สุชำวดี นำภรณ์
นำงสำว สุพตั รำ สำเร
นำงสำว สุวรรณำ วังพล
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ลำดับ
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว สุวรีรัตน์ เบ็ญจศักดิ์
นำงสำว เสำวนีย์ พลศิริ
นำย อธินันท์ รักหอม
นำย อเนชำ แคยิหวำ
นำย อำนนท์ แก้วนิลกูล
วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
นำงสำว กนกวรรณ มีแก้ว
นำย ครรชิต แก้วเนื้ออ่อน
นำย จำรุเดช ศรีประพันธ์
นำย ณัฐนันท์ แซ่ฉั่ว
นำงสำว ธนิศร หนูเดช
นำย ธัญญบุตร จันทร์ประสิทธิ์
นำงสำว พิรุณรัตน์ ลีละวัฒนพันธ์
นำงสำว พุธธิดำ จิตรธรรม
นำย ยำเสร์ กำเร็ง
นำงสำว รุจิภำส ปันทโมรำ
นำย วิศิษฎ์ศักดิ์ ชูกลิ่น
นำงสำว ศศิธร วิชำดี
นำย สิรวิชญ์ วำสนำทิพย์
นำย ฮำนีฟ หะยีหะมะ
สำรสนเทศศำสตรบัณฑิต (นิเทศศำสตร์)
นำงสำว กนกกำญจน์ อมัติรัตน์
นำงสำว กนกวรรณ ทองเสน
นำงสำว กมลทิพย์ บูลภิบำล
นำงสำว กัญญำรัตน์ วิมนต์ทรง
นำงสำว กุลยำนันท์ ชัยพงศ์ฤทธิ์
นำงสำว กุลฤดี ศิริไพศำลกุล
นำย เกียรติยศ คูหำมุกข์
นำย ขจรศักดิ์ จรประดิษฐ์
นำงสำว คณิตฐำ ออกเรียง
นำย คมกริช ชุมจันทร์
นำย จตุรงค์ กลับอำไพ
นำงสำว จันทร์ทฆิ ัมพร เมฆใหม่
นำงสำว จิตติมำ วงศ์น้อย
นำย จิตรทิวสั วรรธนะนำถ
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ลำดับ
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว จิตรำภรณ์ บุญรอด
นำงสำว จิรำวรรณ จันทวำศ
นำงสำว จุฑำพิชญ์ แก้วตำล
นำงสำว จุฑำมณี มีลือ
นำงสำว ฉัตรชนิกำ จันทร์สวัสดิ์
นำย ฉัตรชัย ไชยวิเศษ
นำย ชวภัทร นววิศิษฎ์กุล
นำงสำว ชุลีกร ศรีสุข
นำงสำว ฐิติมำ ภิรมย์รส
นำงสำว ณัฐกฤตำ บุญศิริ
นำย ณัฐปคัลภ์ ธีรรัตนศิริกุล
นำย ณัฐวุฒิ บุญเจริญ
นำย ณัฐศนนท์ สำมทองดิษฐกร
นำงสำว ณิชำ ยุทธิวจั น์
นำงสำว ธัญญำรัตน์ รำมณี
นำงสำว นิธพิ ร ขอลือ
นำงสำว บำรีอ้น ยีแหล่หมัน
นำงสำว บุรฉัตร หยำดผกำ
นำงสำว บุษรินทร์ มำหวัน
นำงสำว เบญจวรรณ บัวบุตร
นำงสำว เบญญำภำ อินรินทร์
นำงสำว ปภำดำ แก้วสุขใส
นำงสำว ปรัศณีย์ จินพล
นำงสำว ปวีณ์นุช ถือแก้ว
นำงสำว พิมพ์ชณก เลขอำวุธ
นำงสำว พิมพิศำ แสงมณี
นำย พิรุณ ปิ่นศิโรดม
นำงสำว ภรณ์กนก เลิศไกร
นำย ภัทรดนัย เนำวพล
นำย ภำณุเดช สุภำผล
นำย ภำนรินทร์ ธีรำลำภ
นำงสำว ภิชยำภรณ์ บุญเกลี้ยง
นำย ภูริณัฐ พูลธัญกิจ
นำย ภูวเนตร สรงชล
นำงสำว มณีรัตน์ สะสมสงค์
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ลำดับ
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676

วุฒปิ ริญญำ
นำงสำว มัชฌิมำ นำคสุข
นำงสำว ลักษณ์นำรำ แก้วสนั่น
นำงสำว วำริชชำ อ่อนเจริญ
นำงสำว วิภำวรรณ โกวิทพิพฒ
ั น์กุล
นำงสำว วิลำสินี วรรณวชิรกุล
นำงสำว ศิริวรรณ ดำวันนำ
นำย สยำมรัตน์ ตติยำนนท์
นำงสำว สุดีพร ภุมมำนุลำภ
นำย สุภทั รพงศ์ ไฝขำว
นำงสำว เสำวณีย์ โฉมทอง
นำงสำว อธิตำ แซ่สี
นำย อธิเบศร์ เสนะจุติ
นำย อธิยุต ปำนมณี
นำงสำว อนุสรำ อำรีกำร
นำย อภิเดช สมำนกุล
นำย อรรณพ เทพอักษร
นำงสำว อสมำภรณ์ บุรพธำนินทร์
นำงสำว อังสุมำรินทร์ สำริสิทธิ์
นำงสำว อัญธิกำ จันท์สระ
นำงสำว อำทิวรำย์ ตระกูลชินรัตน์

