
ล ำดับ วุฒิปริญญำ

ส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศำสตร์)

1 Mr.Giovanni De Jesus  Milanez

2 Mr.Blego Sedionoto, S.KM. 

3 Mr.Frederick Ramirez  Masangkay

4 นางสาวอรชุมา  เมืองสอน

ส ำนักวิชำสำรสนเทศศำสตร์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

5 นางสาวชาลินี  พรรธนะแพทย์

6 นางสาวธิดา  บุตรรักษ์

7 นางวลัยภรณ์  ศรเกล้ียง

8 นางสาวสิรนุช  เหมทานนท์

9 นางสาวสุรางคนางค์  เจริญรักษ์

ส ำนักวิชำกำรจัดกำร

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (บริหำรธุรกิจ)

10 นางสาวกนกวรรณ  ไทยประดิษฐ

11 นางสาวภฤศญา  ชิณนะพงศ์

ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำรเกษตร พืชศำสตร์)

12 นายนภนต์  กล่อมเกล้า

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำรเกษตร วิทยำศำสตร์กำรประมง)

13 นายเชฐตุพล  พูลจันทร์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำรเกษตร สัตวศำสตร์)

14 Mr.Suhardi

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร)

15 นางสาวปรางทิพย์  ปฤชานนท์

ล ำดับกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

16 นางสาวรวินันท์  แสงวงษ์งาม

17 นางสาวสายฝน  โพธิสุวรรณ

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร)

18 Mr.David Oppong

ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำรแพทย์)

19 นายธัชพล  เตชะรัง

ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

20 นายธรรมรง  เอียดคง

21 นายพิชญ์ศักด์ิ  จันทร์กุศล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (วิทยำศำสตร์เชิงค ำนวณ)

22 นางขนิษฐา  กีรติภัทรกาญจน์

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (วิทยำศำสตร์และวิศวกรรมวัสดุ)

23 นางสาวเบญจมา  มีถาวร

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธำและส่ิงแวดล้อม)

24 นายพีระพล  เก้าเอ้ียน

ส ำนักวิชำศิลปศำสตร์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (เอเชียศึกษำ)

25 นางสาวชนกมลย์  คงยก

26 นายวิทยา  อาภรณ์

27 นางสาวศิโรนี  โต๊ะสัน

28 นายสุรชัย  ไวยวรรณจิตร

ส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (ชีวเวชศำสตร์)

29 นางสาวกนกนาถ  ล่ันทอง



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

30 นายนิติรัฐ  ปนัดสาโก

31 นางสาวศุภยา  จันทรกูล

ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ควำมปลอดภัย และสุขภำพ)

32 นางศิรินทร์  พฤกษ์พนา

33 นางสาวสุชานุช  ชูสุวรรณ

สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต

34 นางสาวกฤติกา  กรุงไกรจักร์

35 นางสาวทิพย์นารีย์  จรูญวรรธนะ

36 นางสาวทิพวรรณ  สินบุญยก

37 นางสาวเบญจวรรณ  จันแก้ว

38 นางสาวยุวดี  ศิริเขตร์

39 นายศุทกานต์  สุภวิบูลาสน์

40 นางสาวอาภัสรา  อินทมาศ

สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ)

41 นางสาวปิยพัฒน์  จีนาพันธ์ุ

สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (บริหำรสำธำรณสุข)

42 นางสาวอาริตา  สมุห์นวล

ส ำนักวิชำสำรสนเทศศำสตร์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

43 นางสาวสลิลทิพย์  รัสมะโน

44 นายเสกสรร  มณี

ส ำนักวิชำกำรจัดกำร

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (กำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรพัฒนำธุรกิจ)

45 นางสาวเจนจิรา  จันทร์ทอง

46 นางสาวทิพย์วรรณ  สุขผล

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (บริหำรธุรกิจ)



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

47 นางสาวกิตติญา  มลิเครือ

48 นางสาวจิราพร  รัตนบุรี

49 นางสาวจุฑาทิพย์  คงเมืองแท้

50 นางสาวจุฬาลักษณ์  วงษ์สวัสด์ิ

51 นายณัฐกร  โพติยะ

52 นางสาวณัฐวลี  แซ่ตัน

53 นางสาวธิดา  ตระกูลแก่นชาเดช

54 นางสาวเบญจมาศ  คุ้มเสถียร

55 นางสาวปดิวรัดา  หลิมกุล

56 นางสาวปวีณา  จุลกัลป์

57 นางสาวปอรณิช  มาสังข์

58 นางสาวพัชรี  แนมสัย

59 นางสาวพิชญ์ลดา  สุพรรณพงศ์

60 นางสาวเพ็ญศิริ  ศรียัง

61 นายวรธน  จิตอดิสัย

62 นางสาววัฒน์ชญา  จันทร์อุดม

63 นายวุฒิไกร  ติณชาติอารักษ์

64 เรือเอก หญิงศิรัญญา  เทพรัตน์

ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำรเกษตร วิทยำศำสตร์กำรประมง)

65 นายชัยรัตน์  ขวัญเจริญ

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ)

66 นางสาวไซย์หนับ  ราดหามาด

67 นางสาวเบญญทิพย์  ย้ิมละม้าย

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร)

68 นางสาววรงค์พร  ชูพันธ์

69 นางสาวศิริพร  หม่ันการ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (กำรพยำบำลผู้ใหญ่)

70 นางสาวมนัสภร  อินทวงค์

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (กำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ)

71 นางสาวคริสพร  พูนสง

72 นางสาวศรีพร  รอดแก้ว

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (กำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน)

73 นางสาวแก้วกาญจน์  บัวมาก

74 นางสาวจันทนา  คันธิก

75 นางสาวนพดารา  คงรอด

76 นางสาวสุภา  ไกรสุวรรณ

ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำรแพทย์)

77 นายกันทรากรณ์  แก้วดานา

78 นางสาวระตี  กะเจ

79 นางสาวอริศรา  ภูวเจริญพงศ์

ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (เคมี)

80 นางสาวกมลพรรณ  วงศ์ใหญ่

81 นายเจตนิพัทธ์  สงเกิดทอง

82 นางสาวดวงฤดี  ขวัญนิมิตร

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (ฟิสิกส์)

83 นางสาวนวลจุฑา  เนียมจันทร์

84 นางสาวปนิษษา  แซ่ต้ัง

85 นางสาวภนิตา  ทองจ าปา

86 นางสาวสิริลักษณ์  เพ็ชรรัตน์

87 นางสาวอภัสรา  ราชพิบูลย์
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ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วัสดุศำสตร์และวิศวกรรมวัสดุ)

88 นายนพรัตน์  แสงทอง

89 นางสาวนัศลินทร์  ทองเจริญ

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)

90 นายศักรินทร์  วัฒนสิทธ์ิ

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต (วิศวกรรมโยธำและส่ิงแวดล้อม)

91 นายคุณากร  พยุงพันธ์ุ

92 นางสาวมะลิสา  จันทร์เพชร

93 นางสาวสาวิณี  แสงศรี

94 นายสุทธิพงศ์  รัตนหิรัญ

ส ำนักวิชำศิลปศำสตร์

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ)

95 นางกีฟละห์  ดารากัย

96 นางสาวณัฐสุดา  รัตนบุรี

97 นางสาวพรรณวดี  พลสิทธ์ิ

98 นางสุพรรษา  รู้รักษ์

99 นางสาวอริสา  สายศรีโกศล

ส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์

วิทยำศำสตรบัณฑิต (กำยภำพบ ำบัด) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

100 นางสาวซุนนียะฮ  หะยีเตะ

101 นางสาวณัชชา  ช่างเหล็ก

102 นางสาวธัญรดา  เท่ียงธรรม

103 นางสาวนันทนา  ทุ่งยอ

104 นางสาวบัญฑิยา  ชุ่มแก้ว

105 นางสาวมุรนี  เลาะแมหามะ

106 นางสาวมูซีรา  ทับทิม



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

107 นางสาวลัลนา  รัตนกุล

108 นางสาวศริญญา  ชูคล่ี

109 นางสาวศศินา  แก้ววิมาน

110 นางสาวอรนภา  แซ่ผ่ัว

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคนิคกำรแพทย์) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

111 นางสาวกนกวรรณ  เกษานนท์

112 นายกษิด์ิเดช  เดชบุญญาภิชาติ

113 นางสาวกันตมาตุ  สุรญาณณ์

114 นางสาวกาญจนา  พลายด้วง

115 นางสาวชญาภรณ์  ศานติชาติศักด์ิ

116 นางสาวชลดา  ส่งละออ

117 นางสาวณัฏฐนันท์  นุสพรรณ์

118 นางสาวนันทิยา  นะวะกะ

119 นางสาวนัสรีน  สุภะวีระ

120 นางสาวนินุรฟาฮินดา  เบ็ญนิโซ๊ะ

121 นางสาวนูรีดา  อีแมทา

122 นางสาวปณัฏสุดา  กลัวผิด

123 นางสาวพรประภา  ปานสังข์

124 นางสาวพิจาริณี  ดิษฐราชา

125 นางสาวภัทรวดี  ยมสาร

126 นายราชาธิเวศ  ข้อค้า

127 นางสาวสวรรยา  คงชุม

128 นางสาวสิริกร  เซ่งวงษ์

129 นางสาวอรทัย  พัฒนสิงห์

130 นางสาวอรวรรณ  กลอนสม

วิทยำศำสตรบัณฑิต (กำยภำพบ ำบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง

131 นางสาวจักษณา  ชัยราม
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132 นางสาวชัญญานุช  หลิมวุฒิกุล

133 นางสาวชุติกา  บัลลพาภินันท์

134 นายซาอูดี  อีซอ

135 นางสาวฑิตยา  สุคนธชาติ

136 นางสาวดวงพร  เกตุแก้ว

137 นางสาวนภามาศ  แซ่หลี

138 นางสาวนัจมีย์  หวาฉลุง

139 นางสาวน้ าฝน  ด้วงทองกุล

140 นางสาวนิติรัฐ  แสนใจวุฒิ

141 นายพีรพัฒน์  พระภายไชย

142 นายเสถียรพงษ์  สมประสงค์

143 นางสาวอชิราภรณ์  ศิริกุล

144 นางสาวอาตีกะห์  เฆดา

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคนิคกำรแพทย์) เกียรตินิยมอันดับสอง

145 นางสาวกนกวรรณ  จันทวี

146 นางสาวจารุวรรณ  ขู้ซุ่ยหลี

147 นายจิรวัฒน์  สายเนตร

148 นางสาวจิราภรณ์  แย้มรักษา

149 นางสาวซารีน่า  วัสแล๊ะ

150 นายณัฐนัย  ไชยบุตร

151 นางสาวทัตติยา  ละอองแก้ว

152 นางสาวทิตย์ติยานันท์  ท้ิงน้ ารอบ

153 นางสาวธมลวรรณ  เจียมพงศ์ไพศาล

154 นางสาวธัญวรัตม์  ฤทธ์ิสว่าง

155 นางสาวนาวาล  สาแล

156 นางสาวนูไอเซาะ  บินอาแซ

157 นางสาวนูฮา  สะหัดอีต า
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158 นายเนติวิทย์  คงแจ้งพะเนาว์

159 นางสาวปฏิญญา  สัญชัยวรนันท์

160 นางสาวปฐมพร  พฤกษตระกูล

161 นางสาวพิศุทธินี  ทองสัมฤทธ์ิ

162 นางสาวเพ็ญพิมล  ณ นคร

163 นายยูอัลเฟรต  อาลี

164 นางสาวสิริรัสม์ิ  บริสุทธ์ิ

165 นางสาวสุกานดา  ศรีใหม่

166 นางสาวสุนีย์  จอแม

167 นางสาวอริสรา  สันประภา

168 นางสาวอสมาภรณ์  บัวขาว

169 นายอาณัฐ  ราตรีพฤกษ์

วิทยำศำสตรบัณฑิต (กำยภำพบ ำบัด)

170 นางสาวกชกร  ชูอินทร์

171 นางสาวกมลทิพย์  ณรงค์ทิพย์

172 นางสาวกรชนก  บุญตาม

173 นางสาวกัญญาณัฐ  ทองห่อหุ้ม

174 นางสาวเจนจิรา  นิลพัฒน์

175 นางสาวชุติมา  ประจงใจ

176 นางสาวซาซาน่า  อับดุลเลาะห์

177 นางสาวซูไลฮา  บากา

178 นางสาวฌามาวีร์  กระจ่างเมฆ

179 นางสาวณัฐกาญจน์  สุพรรณอาสน์

180 นางสาวณัฐชา  ย้อยช่วง

181 นายณัฐดนัย  วะจิดี

182 นางสาวณัฐสิมา  สะอุ

183 นางสาวณิชาญา  ปานด า
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184 นางสาวตวิษา  คงนุ่น

185 นางสาวธัญญารัตน์  อุดมรัตน์

186 นางสาวธัญธนา  จ่าแก้ว

187 นางสาวธันยพร  จันทร์ชู

188 นายนราวิชญ์  มาลัย

189 นางสาวนริศราภรณ์  ฐานบ ารุง

190 นางสาวนวลชนก  ตันสกุล

191 นางสาวนัซมี  มัสปาทาน

192 นางสาวนันท์นภัส  อักษรสวัสด์ิ

193 นายนัสรี  ลายู

194 นายนิติพงษ์  โรจชนะกาล

195 นางสาวนิสา  หมีนปาน

196 นางสาวปวิชญา  เพชรทอง

197 นางสาวป่ินมณี  ดีมอญ

198 นางสาวปิยวรรณ  ศรีสุวรรณ์

199 นางสาวปิยะธิดา  สวัสดี

200 นางสาวพัชชฎา  พุกเกล้ียง

201 นางสาวพิมพกานต์  ภักดีวานิช

202 นางสาวพิสมัย  สืบสุข

203 นางสาวภัคจิรา  จันทรัตน์

204 นางสาวภัททิยา  ใจตรง

205 นางสาวภัทรวรรธษ์  ชาตรี

206 นางสาวเมทินี  ค าโท

207 นางสาวยัสมาวาตี  ตาเยะ

208 นางสาวรัตติกาล  ก่ิงแก้ว

209 นางสาววชิรวรรณ  ยกทวน

210 นางสาววรรณิดา  ขวัญพรหม
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211 นางสาววรุณ  ส าราญ

212 นายวศิน  สุขเกษม

213 นางสาววิภารัตน์  สงวนชีพ

214 นางสาววิรดา  สระมงคล

215 นางสาวศศิโสม  เล่ียงสกุล

216 นางสาวสุดาวรรณ์  บุญเรือง

217 นางสาวสุทธิดา  ชูเล่ือน

218 นางสาวสุธาสินี  มูลประเสริฐ

219 นางสาวสุพิชญา  เจริญยศ

220 นายสุภเวช  แซ่ต้ัน

221 นายเสฏฐวุฒิ  ปาทาน

222 นางสาวอทิตติญา  ใจห้าว

223 นางสาวอภิญญา  กิมติน

224 นางสาวอมลรัตน์  กล่ินเพชร

225 นางสาวอรษา  นวลป้ง

226 นางสาวอานีซา  สะอิ

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคนิคกำรแพทย์)

227 นางสาวกนกวรรณ  ไกรปราบ

228 นางสาวกนกวรรณ  หนูปลอด

229 นางสาวกนกวรรณ  เอียดนิมิตร

230 นางสาวกมลรัตน์  ชูจิต

231 นางสาวกฤติฎาภรณ์  มารอด

232 นางสาวกันทิมา  อาชาฤทธ์ิ

233 นางสาวกาญจนา  เนืองนอง

234 นางสาวกิตติยา  บิลยะลา

235 นางสาวจารุวรรณ  เปาะทองค า

236 นางสาวจุฑาทิพย์  บุญสุวรรณ
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237 นางสาวจุฑารัตน์  ปัทมาวิไล

238 นางสาวเฉลิมขวัญ  สังขวรกุล

239 นายชายชาญ  สังฆพรรณ

240 นางสาวญาดา  เช้ือจีน

241 นางสาวณัฐธยา  สุวรรณโชติ

242 นายณัฐวัตร  ชูกล่ิน

243 นางสาวณิชา  นุ่นชูคัน

244 นางสาวทิพยรัตน์  แก้วเจริญ

245 นายธนภณ  จันทชาติ

246 นางสาวธัญชนก  วิจาราณ์

247 นางสาวธัญญารัตน์  โดยสมาน

248 นางสาวนาเดีย  แนแซ

249 นางสาวนาฟีซะ  หีมโป๊ะหมอ

250 นางสาวนูรฮายาตี  หามะ

251 นางสาวปรียา  ชูมณี

252 นางสาวพรชนก  เอ่งฉ้วน

253 นางสาวพัชรพร  ถนอมพล

254 นางสาวพัทธนิจ  เก้าเอ้ียน

255 นางสาวเพชรลดา  ชาตรีทัพ

256 นางสาวภควดี  อัคราช

257 นางสาวภาวิณี  สมสิทธ์ิ

258 นางสาวมุมีณา  หีมหมัน

259 นายเมธา  มณีรัตน์

260 นายฤทธิกฤษฎ์ิ  เจริญสิทธ์

261 นางสาวลักษมี  จินดา

262 นางสาววิชุดา  คลองร้ัว

263 นางสาววิมพ์วิภา  เขียวจีน
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264 นายวีรพล  เทียนทอง

265 นางสาวศศิธร  หวันสู

266 นางสาวศิรดา  บุญเสริมสุขเจริญ

267 นายศิรวิทย์  ชูศรีนวล

268 นายศุภชัย  พลาพล

269 นางสาวศุภิสรา  เด่นดวง

270 นางสาวสตรีรัตน์  นิลวัล

271 นางสาวสารีต้า  หมัดอาดัม

272 นางสาวสิรินยา  อุไรกิจ

273 นางสาวสุกัญญา  นาวีว่อง

274 นางสาวสุริยาพร  บุญธรรม

275 นางสาวหทัยชนก  นวลดอกรักษ์

276 นางสาวอมรรัตน์  เพชรชูช่วย

277 นางสาวอรณิชา  ปรีจิตต์

278 นางสาวอวิกา  แซ่ด้าน

279 นางสาวอาทิตยา  เพชรรัตน์

280 นางสาวอาฟีฟะห์  สะนิวา

281 นายอิทธิ  คงแก้ว

ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์

วิทยำศำสตรบัณฑิต (อนำมัยส่ิงแวดล้อม) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

282 นางสาวซูวัยบะห์  แวยะ

283 นางสาวอาวาตีฟ  อูเซ็ง

วิทยำศำสตรบัณฑิต (อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

284 นางสาวนิรัฐชา  ทองฮวด

285 นายปรมะ  ภาระพันธ์

286 นายพิสิฐ  กลสามัญ

287 นางสาวอ้อยทิพย์  ปานหนู



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

288 นางสาวธัชพรรณ  ตันติเสาวภาคย์

289 นางสาวพรพิมล  ทองค า

290 นางสาวศิโรรัตน์  นวลคล้าย

291 นางสาวสิมิลัน  พาหมะ

292 นางสาวหยาดพิรุณ  ศิริ

293 นางสาวอัญชลี  ประเสริฐศรี

294 นายอาดือนัน  ลาโฮยา

295 นางสาวอามีน๊ะ  อินแก้ว

วิทยำศำสตรบัณฑิต (อนำมัยส่ิงแวดล้อม) เกียรตินิยมอันดับสอง

296 นางสาวกัญญารัตน์  มุเก็ม

297 นางสาวณัฏฐธิดา  ทองไทย

298 นางสาวนารีนาถ  พิศแลงาม

299 นางสาวมุสบาฮ์  เจ๊ะเง๊าะ

300 นางสาวแวฮานาณีย์  แวยายอ

วิทยำศำสตรบัณฑิต (อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย) เกียรตินิยมอันดับสอง

301 นางสาวชนธิภา  เพชรช าลิ

302 นางสาวทิพวรรณ  ทองขวัญ

303 นางสาวนารากร  อารัมภจิตต์

304 นางสาวมาริสา  สุขขาว

305 นายศักย์ศรณ์  แสงสุวรรณ

สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

306 นางสาวเดียณีย์  พลาสิน

307 นางสาวนาอีมะห์  มะลี

308 นางสาวนูรฮูดา  อาบู

309 นางสาวฝาดีละห์  บือราเฮง

310 นางสาวพรวไล  ไกรนรา
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311 นายไฟซอล  จะปะกิยา

312 นางสาวรวิพร  เฮ่าหนู

313 นางสาววริศรา  กิตติบุญญาทิวากร

314 นางสาวสุดารัตน์  ถ่ินกาญจน์

315 นางสาวอัณศยา  อินทนู

316 นางสาวอาสีย๊ะ  สาเมาะ

วิทยำศำสตรบัณฑิต (อนำมัยส่ิงแวดล้อม)

317 นางสาวกชกร  โตเต็ม

318 นางสาวกรรณิตา  เย็นท่ัว

319 นางสาวกาญจนาพร  พานา

320 นางสาวกิตติมา  ธานินพงศ์

321 นางสาวกูรอสนียะห์  โตะกาลิง

322 นางสาวคอลีเยาะ  ยะโกะ

323 นายจิรภัทร  ศรีบุญเอียด

324 นางสาวจิราภา  ทองเมืองหลวง

325 นางสาวจุฑารัตน์  แสงจันทร์

326 นางสาวชนากานต์  ไพรบึง

327 นางสาวชยานันท์  ศรียาบ

328 นางสาวชลิดา  เวียนวัตร

329 นางสาวซารีนา  แวซูกาเลาะ

330 นางสาวซุนนียะฮ  หมาดมานัง

331 นางสาวซูฮัยระห์  สมูนิง

332 นางสาวฐิติกร  เหมือนเสน

333 นางสาวฐิมาพร  ชะนะนาค

334 นางสาวณัฐณิชา  มาศนุ้ย

335 นางสาวณัฐถา  หนูแก้ว

336 นางสาวธนาพร  หมาดท้ิง
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337 นางสาวธัญชนก  ทองประดู่

338 นางสาวธิดารัตน์  อดทน

339 นางสาวนภสร  เจริญสุข

340 นางสาวนลนี  เรืองสุข

341 นางสาวนะจี  เพ็ญอ ามาศ

342 นางสาวนัจลา  ยีมันใบ

343 นางสาวนัฐธิดา  สมัครสมาน

344 นางสาวนาซูฮา  อับดุลเลาะห์

345 นางสาวนาเดีย  เจ๊ะดอเล๊าะ

346 นางสาวนิชรีย์  เบ็ญนิเลาะ

347 นางสาวนิซารีพะห์  แวยะโกะ

348 นางสาวนุรมา  สะอิ

349 นางสาวนุรไอซี  อีแมดอสะ

350 นางสาวนูดา  มูเก็ม

351 นางสาวนูรฟาเต็น  บือราเฮง

352 นางสาวนูรยาวาตี  โตะโมะ

353 นางสาวนูรุลฟาซีรา  ยูโซ๊ะ

354 นางสาวโนรวาตี  โตะลาลา

355 นางสาวบุษยมาส  บัวจันทร์

356 นางสาวประภัสสร  พุ่มเอ่ียม

357 นางสาวปริญญาพร  สมทอง

358 นางสาวปิยธิดา  โพธ์ิบูลย์

359 นางสาวปิยะวรรณ  หงษ์ชู

360 นางสาวเปมิกา  โชติพันธ์

361 นางสาวผุสดี  เฮ่งนุ้ย

362 นางสาวพรรณรัตน์  บุญแก้วคง

363 นางสาวฟาซีลาห์  โต๊ะประวัน
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364 นางสาวฟาดีละห์  กอเล็ง

365 นางสาวมัสตูรา  ยูโซ๊ะ

366 นางสาวมินตรา  ขาวคง

367 นางสาวเมวิกา  ทิพยุทธ

368 นางสาวยุสรอ  อุชะมิ

369 นางสาวรอฮายานี  บือราเฮง

370 นางสาวรัศมี  กีติง

371 นางสาวรุ่งรัตน์  บัวผัน

372 นางสาวรุสดา  วาแวนิ

373 นางสาวโรสมาวาตี  มะยูโซ๊ะ

374 นางสาวลดาวรรณ  นุ้ยชู

375 นางสาวลีม๊ะ  โส๊ะหัด

376 นางสาววรริญา  เจริญผล

377 นางสาววรัญญา  ประโยชน์

378 นางสาววสุมดี  เบญจกุล

379 นางสาวแวอุสนา  รออิตี

380 นางสาวศศิภา  ชูร่ืน

381 นางสาวสมรรัตน์  บุญเลิศ

382 นางสาวสลับเพชร  ลาละการ

383 นางสาวสิรีธร  ทองอาภรณ์

384 นางสาวสุจินดา  ยากุ๊บ

385 นางสาวสุชาวดี  ซุ่นส้ัน

386 นางสาวสุทัตตา  แป้นแก้ว

387 นางสาวสุนิษา  บุญสุทธ์ิ

388 นางสาวสุนิษา  เพชรรัตน์

389 นางสาวสุรัญญา  มีทอง

390 นางสาวสุรียาณี  เตาะสาตู
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391 นางสาวสุไรดา  วาเต๊ะ

392 นางสาวสุไลดา  เกาะแน

393 นางสาวสุวัณดา  เจ๊ะซอ

394 นางสาวหัสนา  คงบ ารุงค์

395 นายอภิรักษ์  ศรีน้อย

396 นางสาวอรยา  คงสง

397 นางสาวอรยา  พลจรัส

398 นางสาวอัจฉรียา  วัชรสวัสด์ิ

399 นางสาวอามีดะห์  สาอุ

400 นางสาวอารีนา  เจ๊ะแวกูนิง

401 นางสาวอาสนะ  แวอุมา

402 นายฮาฟีซี  ยูนุ

วิทยำศำสตรบัณฑิต (อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย)

403 นางสาวกชกร  พละไกร

404 นางสาวกรกนก  พรหมสวัสด์ิ

405 นางสาวกรรณิการ์  บุญสมยา

406 นางสาวกฤตพร  นวลแป้น

407 นางสาวกฤตยา  ชูเมือง

408 นางสาวกานติมา  เพ็ชรเรือง

409 นางสาวการัณยภาส  เล้าศิลป์ไพศาล

410 นางสาวกูรลสนา  โตะกาลิง

411 นางสาวเกวลิน  สุขวัลลิ

412 นายเกียรติศักด์ิ  สิทธิสาร

413 นางสาวจริยา  จริงจิตร

414 นางสาวจักร์แก้ว  ศิริ

415 นางสาวจารุณี  เอ้งฉ้วน

416 นางสาวจิตติมา  ยอดศรี
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417 นางสาวจินดารัตน์  ศรีจันทร์

418 นางสาวจุฑาพร  เพ็ชรงาม

419 นางสาวจุฑาพร  ส้มแก้ว

420 นางสาวจุฑามาศ  สุทธิการ

421 นางสาวจุฑาเรขา  กิมิฬาร์

422 นางสาวชนกนาฏ  สุวรรณแพทย์

423 นางสาวชลิตา  อุ้งเภา

424 นายชัยวัฒน์  คงพรหม

425 นางสาวซอบารียะห์  นานาดี

426 นางสาวซูซานา  เจะเตะ

427 นางสาวซูไฮดา  ยูโซะ

428 นางสาวซูไฮลา  เจะอุบง

429 นางสาวฐิติมา  ทิพย์อักษร

430 นายณัฐพงศ์  สุขรี

431 นางสาวดลญา  ช านาญ

432 นางสาวดวงกมล  บุญเผือก

433 นางสาวต่วนฟิรฮานา  ตีงี

434 นางสาวทิพย์สุดา  พิมพ์ขันธ์

435 นายธนกร  ภัชรสิริโภคิน

436 นางสาวธนภรณ์  ธวัชกาญจน์

437 นางสาวธนารีย์  ดังก้อง

438 นางสาวธารารัตน์  สุขยัง

439 นางสาวธิติสุดา  เทพหนู

440 นางสาวนฤดี  มะหลีโดง

441 นางสาวนลินไศล  เล๊าะยิ

442 นางสาวนาเดีย  สุดภักดี

443 นางสาวนิอัฟนาน  จ ารูญศิลป์
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444 นางสาวนูรมา  มามะ

445 นางสาวนูรฮายาตี  มาหะมะ

446 นางสาวเนตรนภา  ป าเมโค

447 นางสาวโนรคาแอร่า  รานิง

448 นางสาวปฑิตตา  ทองรงค์

449 นางสาวปนัดดา  มิดขาดี

450 นางสาวปภาวี  พรหมตีบ

451 นางสาวประภาภรณ์  ไชยขันธ์

452 นางสาวปวรรัตน์  แก้วนพรัตน์

453 นางสาวปวีณา  มะโระ

454 นางสาวปัตติมาศ  วรรณพงษ์

455 นางสาวปิติพร  พรพิทยาเลิศ

456 นางสาวปิยดา  ศักด์ิเกิด

457 นางสาวปิยธิดา  แขวงแก้ว

458 นายพรรษวุฒิ  พงษ์ประวัติ

459 นายฟารุส  สุขพันธ์เย่ียม

460 นางสาวภารดี  วัยวัฒน์

461 นางสาวมนัสนันท์  คุ้มเขต

462 นางสาวมัชรินทร์  นรบุตร

463 นางสาวมารีย๊ะ  ปังหลีเส็น

464 นางสาวมุกดา  ศรีนวล

465 นายรักษิต  นัทธีเขต

466 นางสาวรุ่งพฤหัส  ละซอ

467 นางสาวรุสนา  เจะและ

468 นางสาววรดา  บาลทิพย์

469 นายวรธนพล  ผ่องภูมิพัฒน์

470 นางสาววรัญญา  จันทร์ไพฑูรย์
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471 นางสาววิมลกาญจน์  ประจันทร์กาญจน์

472 นางสาววิลาสินี  ชัยพรามณ์

473 นางสาววิลาสินี  สุขแจ่ม

474 นางสาววุฒิดา  อามะ

475 นางสาวศรสวรรค์  ถาวรมาศ

476 นางสาวศิรภัสร  พันธนิตย์

477 นางสาวศุภาวรรณ  ชุมเช้ือ

478 นางสาวสิริเกศ  หลีสุหลง

479 นางสาวสุทัตตา  เกาะกลาง

480 นางสาวสุภาพร  บัวขวัญ

481 นางสาวสุวรรณี  เมืองแดง

482 นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีวังยศ

483 นางสาวอนัญญา  ชนะคช

484 นางสาวอนุสรา  เล๊าะและ

485 นายอภิสิทธ์ิ  เสวกวัง

486 นางสาวอมรวรรณ  ทัศนิยม

487 นางสาวอรยา  ศรีเมือง

488 นางสาวอรอมล  กลับฟ้าผ่า

489 นางสาวอลิสา  อ าลอย

490 นางสาวอังคณาพร  เจริญทรัพย์

491 นางสาวอันธิกา  มาศจร

492 นางสาวอัสมาวีย์  มะสะนิง

493 นางสาวอานีดา  บายอ

494 นางสาวอารยา  บือเฮง

495 นางสาวอุษณีย์  พรหมสะอาด

496 นางสาวฮัสนี  บือราเฮง

497 นางสาวฮุสนา  อนนตรี
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สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต

498 นางสาวกนกพร  กาถม

499 นางสาวกนกวรรณ  บ ารุงสุข

500 นางสาวกรรณิการ์  สิกรรณา

501 นายกฤชธนภาษณ์  ทองใบ

502 นางสาวกาญจนา  สายแก้ว

503 นางสาวกุลธิดา  ฉิมสอาด

504 นางสาวเกวลิน  กุลจิ

505 นางสาวคริมา  เหมสลาหมาด

506 นางสาวจินตนา  สุวรรณมณี

507 นางสาวจีรนันท์  พันธมาศ

508 นางสาวชุติกาญจน์  ด าไชยโย

509 นางสาวซีตีฮาซียะห์  ดอเลาะ

510 นางสาวญัสมิน  อารง

511 นางสาวณัชฌิมา  นพภาภาค

512 นายณัฏฐกิตต์ิ  หนูสมตน

513 นางสาวณัฐชา  ชนะชนม์

514 นางสาวดรุณี  นาวานิ

515 นางสาวทวีพร  ทองสมัย

516 นางสาวธัญชนก  ทองเจิม

517 นางสาวธัญญารัตน์  หมัดลี

518 นายธีร์  สุวรรณชาตรี

519 นางสาวธีริศรา  บุญทอง

520 นางสาวนภัสกร  งามข า

521 นางสาวนัซมีย์  สีวัน

522 นางสาวนาซีย๊ะห์  พลหลา

523 นางสาวนาเดียร์  มะนิ
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524 นางสาวนิอานูรี  เจ๊ะเงาะ

525 นางสาวนูรมา  บูเก๊ะเจ๊ะลี

526 นายบัญชา  จันไฝ

527 นางสาวเบญจลักษณ์  เพราพันธ์

528 นายปรัชญา  จีนประชา

529 นางสาวปรินดา  นุ่งอาหลี

530 นางสาวปวริศา  คงฤทธ์ิ

531 นางสาวปัตมา  ใจหาญ

532 นางสาวปิยธิดา  รัตนภรณ์

533 นางสาวพนิดา  แก้วฉิมพลี

534 นางสาวพุทธวรรณ  เทพสง

535 นายฟัตฮี  อาลี

536 นางสาวฟารีด๊ะ  เบ็นวลี

537 นางสาวภัทราพร  ใจแข็ง

538 นายภาณุเดช  รอดแป้น

539 นายภานุเดช  เชียงชุม

540 นางสาวภารดี  ศิลารักษ์

541 นางสาวมณฑาทิพย์  ศรีสว่าง

542 นางสาวมารีนา  มาเละ

543 นายมุฟลิห  ยาลอ

544 นางสาวย่าร่อหน๊ะ  นิลชนะเพชร

545 นางสาวรอฟีอะห์  บีฮิง

546 นางสาวรุ่งทิวา  เพชรสงค์

547 นางสาวรุสนานี  อิแต

548 นางสาวรูลา  เจ๊ะอุบง

549 นางสาวลัญจกร  คงณรงค์

550 นางสาวลาตีฝ๊ะ  โดยหลี
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551 นายเลอเกียรติ  ไชยพงษ์

552 นางสาววราภรณ์  สะอาด

553 นางสาวศิริยากร  พรสวัสด์ิ

554 นางสาวสิรินยา  เอ้งฉ้วน

555 นางสาวสุดารัตน์  เพ็งเจริญ

556 นายสุทธินันท์  โปฉิม

557 นางสาวสุทิศา  สมศรี

558 นางสาวสุรัยยา  จอมสุริยะ

559 นางสาวสุวิมล  ไชราพ

560 นายอธิวัต  อาจหาญ

561 นางสาวอนิตา  ไกรวงค์

562 นางสาวอรพรรณ  นาคแก้ว

563 นางสาวอริสรา  เกิดจันทร์

564 นางสาวอัญชลี  หนูทอง

565 นายอับดุลฮาริส  เจ๊ะโว๊ะ

566 นางสาวอัมนะห์  กูนา

567 นางสาวอัยมาน  แวยามาเล๊าะ

568 นางสาวอาทิตยา  มณีพวง

569 นางสาวอามีนะห์  ยามาสาเร๊ะ

570 นางสาวอาลาวีย๊ะ  แวอุเซ็ง

571 นายอิลยัส  อาแว

572 นางสาวฮาวารีย์  หมาดโส๊ะ

ส ำนักวิชำสำรสนเทศศำสตร์

นิเทศศำสตรบัณฑิต (นิเทศศำสตร์) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

573 นายกษิดิศ  หนูทอง

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

574 นางสาวพัณณิตา  รัตนสุวรรณ
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วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสำรสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

575 นายฐาปกรณ์  ขรัวทองเขียว

สำรสนเทศศำสตรบัณฑิต (กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทัล) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

576 นางสาวแนนซ่ี  อรมณ์

577 นางสาวพรรณิอร  รักสองหม่ืน

นิเทศศำสตรบัณฑิต (นิเทศศำสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง

578 นายกริชชัย  เสือฉ้วน

579 นางสาวชนากานต์  อามิตร

580 นางสาวฑิตฐิตา  อรรถสงเคราะห์

581 นางสาวณัฐฌา  เกตุกาหลง

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน) เกียรตินิยมอันดับสอง

582 นายณัฐวุฒิ  จันทรพงษ์

583 นางสาวดวงใจ  ก าจรกิตติคุณ

584 นายธฤต  ตันติพานิชพันธ์

585 นางสาวนวพร  แก้วบุญชู

586 นางสาวอารยา  พลอยเจียรนัย

สำรสนเทศศำสตรบัณฑิต (กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทัล) เกียรตินิยมอันดับสอง

587 นายปรวีร์  ปานมาศ

นิเทศศำสตรบัณฑิต (นิเทศศำสตร์)

588 นายกฤษฎา  สุขพันธ์

589 นายกานต์พิชชา  คีรีเพชร

590 นายกิตติศักด์ิ  น่ิมโอ่

591 นายคณิน  เตชะศรินทร์

592 นางสาวจิรัชฐา  สายแก้ว

593 นางสาวจิราวรรณ  วรรณกูล

594 นางสาวชญาณี  อ่ินใจ

595 นางสาวชฎาวรรณ  วระดี
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596 นางสาวชนิกา  คงโอ

597 นางสาวชุติมา  สุนทรนิล

598 นางสาวณัชชา  วิชัยดิษฐ

599 นายตรีทเศศ  พิริยวรรธนะ

600 นายธนพล  เรืองรัศมี

601 นางสาวปรีชฎา  บุญนุชิต

602 นางสาวพรรษา  การอ ามร

603 นางสาวพิชญาภรณ์  บัวทอง

604 นายพีรพล  แซ่ช้ัน

605 นางสาวรัฐธิยาภรณ์  บุญรัตน์

606 นางสาววชิรญาณ์  ดอกกฐิน

607 นางสาววรฤทัย  อุดใหม่

608 นายวิศวะ  เดียวก่ี

609 นายศตายุ  แสงฉายศิริศักด์ิ

610 นายสิทธิชัย  เสนาค า

611 นางสาวสิริมา  ม่ันประคองผล

612 นายสิริวุฒิ  วรรณรัตน์

613 นางสาวสุภาวดี  กุมทอง

614 นางสาวสุรางค์  จันทร์ส่งแก้ว

615 นางสาวหัทยา  พรหมสุวรรณ์

616 นายอนุวัฒน์  สุวรรณ

วิทยำศำสตรบัณฑิต (กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทัล)

617 นางสาวชนกานต์  ประทีป ณ ถลาง

618 นายปติพาก  ยาปัน

619 นายพิชญพงศ์  จันทร์เจียม

620 นายเพชรรัตน์  หมู่เก็ม

621 นางสาววงศ์ผกา  ศิริไพศาล
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622 นายสันติภาพ  ตันประมวล

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน)

623 นายกษิด์ิเดช  ข าเกล้ียง

624 นายกษิดิศ  กู้เมือง

625 นายคทาฤทธ์ิ  เกล้ียงทอง

626 นางสาวจาฏุพัจน์  สีวงษ์จันทร์

627 นายจิรายุทธ  อินทร์ปาน

628 นายชัยสิทธ์ิ  แซ่แต้

629 นายโชนแสง  มณีโรจน์

630 นายซัยยิด  ล่าเม๊าะ

631 นางสาวโซเฟีย  อาแด

632 นายฐานนต์  แสงศรีเพ็ญกุล

633 นายณัฎฐชัย  กนกสินสมบูรณ์

634 นายณัฐกิตต์ิ  แสงระวี

635 นายณัฐพล  ทิพย์มงคล

636 นายณัฐพล  แสงภักดี

637 นายเด่นพงศ์  มีทองจันทร์

638 นายธัชชา  มณีสวาท

639 นายธีรยุทธ  คงนคร

640 นางสาวนันทิยา  จ าปาจันทร์

641 นางสาวนิชาภา  เอ่ียมศรี

642 นายนิติณัฐ  ไชยคีรี

643 นายนิธิกันต์  ช่วยจันทร์

644 นายปรเชษ  สังข์เล่ือน

645 นางสาวประกายแก้ว  วงค์เบ้ียสัจจ์

646 นางสาวป่ินปินัทธ์  จันทร์มีศรี

647 นายปิยนันท์  ศรีสุวรรณ
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648 นายปิยะพงศ์  แกล้ว

649 นายพงศภัค  ศรีสุข

650 นายพงศ์ภูวิศ  หมวดชนะ

651 นางสาวพจนา  นนทา

652 นางสาวพรธิดา  เผือกคง

653 นางสาวพิชญานิน  จันทร์สมบูรณ์

654 นางสาวพิมพ์พิสุทธ์ิ  แก้วมโน

655 นายพิสิษฐ์สรรค์  บ่ันย่ีเฉ้ง

656 นางสาวภัคจิรา  แซ่โง้ว

657 นายภัทรพล  ยินเจริญ

658 นายภาณุวิชญ์  กมลภิวงศ์

659 นายภานุพงศ์  พลับแก้ว

660 นายมุสลิม  เจะบือราเฮง

661 นายรชต  กันฑาบุญ

662 นายรัตติกร  เจริญพร

663 นายรุ่งวิรุฬห์  เทพเสาร์

664 นายวรากร  วิสุทธิคุณ

665 นายวสวัตต์ิ  ศรีเมือง

666 นายศิริวัชร  เล่ียนสกุล

667 นายศุภชัย  ชูสวัสด์ิ

668 นายศุภชัย  แซ่ซ่ิม

669 นางสาวสุธิกานต์  ชัยศรีอริยกุล

670 นายอดิรุจ  ทองใหม่

671 นายอติราช  ไกยสิทธ์ิ

672 นายอภิสิทธ์ิ  โกราเมศ

673 นายอภิสิทธ์ิ  วิชัยกุล

674 นายอุดมศักด์ิ  จินาเกตุ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)

675 นายชานนท์  คงทอง

676 นายชินณปกร  พุทธสุขขา

677 นายซูไลมาน  ประยูรโต

678 นายธัญพิสิษฐ์  นาคฤทธ์ิ

679 นายธาดา  รูปแกะ

680 นางสาวนภัสสร  เล้ียงรักษา

681 นายพลกฤษณ์  พันธ์ุนิตย์

682 นายวริศ  บุตรเพียร

683 นายเศาหฤษฎ์  ทุ่มทวน

684 นายสมศักด์ิ  รักษายศ

685 นายอดิศร  ละลี

686 นายอนวิช  คงทน

687 นางสาวอภิญญา  แดงพรหม

688 นางสาวอารตี  ชัยคีรี

สำรสนเทศศำสตรบัณฑิต (กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทัล)

689 นายปิยพัทธ์  แสงกระจ่าง

690 นายฤทธิชัย  ธัมโร

691 นายศรัณยู  เกตุเกล้ียง

692 นายสันต์ิฤทัย  พรหมณี

693 นางสาวสุตาภัทร  ฉิมพิมล

694 นายอนุชิต  แก้วจันทร์

สำรสนเทศศำสตรบัณฑิต (นิเทศศำสตร์)

695 นางสาวชลฑิชา  สังขะพันธ์

696 นางสาวดวงกมล  สมบัติแก้ว

697 นางสาวถาวรีย์  แจ่มสุวรรณ

698 นางสาวปาณัฐฎา  รอดสีเสน



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

699 นางสาวยัสมิญ  ปาทาน

700 นางสาวศิริลักษณ์  เลิศวิไลย

701 นางสาวสุลัยย้า  สุมาการ

702 นางสาวอัชฌา  หนูนุ่น

703 นางสาวอุรัสยา  ไชยรัตน์ทอง

ส ำนักวิชำกำรจัดกำร

บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรเงิน) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

704 นางสาวปิยะธิดา  แพรกเมือง

บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรจัดกำรโลจิสติกส์) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

705 นางสาวจุฑารัตน์  พรหมอินทร์

706 นางสาวบุสริน  โต๊ะกะมิ

707 นางสาววรารัตน์  สนิทใจ

708 นางสาวศุทธิลักคน์  นิลสมุทร

709 นางสาวฮัสมา  สิดิ

บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำอุตสำหกรรมกำรบริกำร (กำรท่องเท่ียว) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

710 นางสาวพาณิภัค  เสวกวัง

711 นางสาวศิลศิรัตน์  ประทุม

บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำอุตสำหกรรมกำรบริกำร (กำรโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

712 นางสาวกมลทิพย์  รัตตะ

713 นางสาวทักษพร  ทองรัก

714 นางสาวสุนิสา  ประจักษ์รัตนกิจ

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

715 นางสาวกาญจนา  เพชรรักษ์

716 นายซุฟยาน  นิยมเดชา

717 นางสาวทรายแก้ว  แต่งฤทัยธรรม

718 นายสมยศ  นาวาสมุทร

บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรจัดกำรโลจิสติกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

719 นางสาวตัสนีม  ปัญญาผล

720 นางสาวนลันพร  สงหนู

721 นางสาวพัชราภรณ์  เพ็ชรรัตน์

722 นางสาวอัมฬาศิณี  ช้ินประกอบเกิด

บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำอุตสำหกรรมกำรบริกำร (กำรท่องเท่ียว) เกียรตินิยมอันดับสอง

723 นางสาวชาริณี  เบ็ญอ้าหมาด

724 นางสาวภานุมาศ  ไทยภักดี

725 นางสาวรัตนาภรณ์  อารีชล

726 นายสิรวิชญ์  ไหมแพง

บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำอุตสำหกรรมกำรบริกำร (กำรโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับสอง

727 นางสาวกรรณิการ์  ภิรมย์รักษ์

728 นางสาวเกศรินทร์  นิลอุบล

729 นางสาวนงนภัส  สังขนุกิจ

730 นางสาวสุกัญญา  ชนะกุล

731 นางสาวสุดารัตน์  ฉิมวัตร

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

732 นางสาวกัญญาณี  ดีมาก

733 นางสาวแคตธีเรีย  ศุภจรรยา

734 นางสาวชนากานต์  ปลอดอ่อน

735 นางสาวฐิตาภา  ทองโอ

736 นางสาวธนสร  รักษาแก้ว

737 นางสาวพรรณวกร  สุทิน

738 นางสาวยศยา  รักษาผล

739 นางสาวสุภาภรณ์  เพ่ิมพูล

740 นายอวยชัย  หม่ีเถ่ือน

เศรษฐศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

741 นางสาวเพชรรัตน์  วุฒิศิริวัฒนกุล



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

742 นายวิชมัย  สิทธิชัย

743 นางสาวสุมนา  ชูสกุล

บริหำรธุรกิจบัณฑิต

744 นางสาวกฤติยา  อิสลาม

745 นางสาวชญาณิชศวร์  อรัญรัตน์

746 นายธีระพล  เดชศรีจันทร์

747 นางสาวนูรีดา  ดาโอะ

748 นางสาวเนติมา  สุขปาน

749 นายบูรนันท์  เดชสถิตย์

750 นางสาวปนิดา  นวลจันทร์

751 นางสาวประกายมาศ  งาแก้ว

752 นางสาวพัชรี  บุญชูวงค์

753 นายภานุพงศ์  สัตยาไชย

754 นางสาวมนวีร์  ธีรสุพล

755 นายศรายุธ  วุฒิจันทร์

756 นายอดิศร  สัมฤทธ์ิสิทธิชัย

757 นางสาวอัฟนาน  บุวา

บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรเงิน)

758 นายจิรายุส  ท่ัวยาบัตร

759 นายธาเอก  เพียรเจริญ

760 นางสาวยุพารัตน์  เพ็ชรเกิด

761 นางสาวสิทธิวดี  ช่ืนม่ันนุษย์

762 นางสาวอารยา  จีนโห้

บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรจัดกำรโลจิสติกส์)

763 นางสาวกนกอร  ทองทิพย์

764 นางสาวกัณฐิกา  คงนวล

765 นางสาวกุลณัฐ  คีรีเพ็ชร



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

766 นายธนภัทร์  คีรีรักษ์

767 นางสาวธิวาภรณ์  ทองดี

768 นายนันทวัฒน์  แก้วเตจ๊ะ

769 นางสาวนุชจรี  แก้วพยศ

770 นายปาณัสม์  สุวรรณโชติ

771 นายปิยะ  บุญมี

772 นายพฤทธ์ิ  ด าศรี

773 นางสาวศิริพร  ชูแก้ว

774 นางสาวสุวนันท์  พงษ์อรุณรัตน์

บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรตลำด)

775 นางสาวกนกวรรณ  เรืองศรี

776 นางสาวกษมล  สุรภักดี

777 นางสาวกัญญารัตน์  คชชา

778 นางสาวเกษมณี  ทุ่งหว้า

779 นายเจฎนรินทร์  พูดดี

780 นางสาวเจนจิรา  สมบูรณ์

781 นางสาวชนัญชิดา  หอมทิพย์

782 นางสาวชนัดดา  หอมจันทร์

783 นางสาวดวงลดา  สุขศรี

784 นายธนกฤต  บุญเทียม

785 นายธีรพงศ์  หนูสุข

786 นายนฤติ  ทับทวี

787 นางสาวนฤมล  รุ่งเรือง

788 นางสาวนัฐริดา  หมิดแสล้

789 นางสาวพัชราภรณ์  ชูช่วย

790 นายพิชาภพ  พรัดเมือง

791 นายภูริณัฐ  แก้วสิยา



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

792 นางสาวรัชฎาภรณ์  จิโสะ

793 นางสาวสลิลทิพย์  ธนูศิลป์

794 นางสาวสุพัตรา  วงศ์ประชา

795 นางสาวหทัยรัตน์  เพชรคง

796 นางสาวอภิชญา  คชินทร

797 นางสาวอริสา  อินณุพัฒน์

บริหำรธุรกิจบัณฑิต (อุตสำหกรรมท่องเท่ียว)

798 นางสาวจุฑาลักษณ์  ช่วยชัย

799 นางสาวนภัสวรรณ  เหมทานนท์

800 นางสาวนลินรัตน์  หนูรอด

801 นางสาวนูรีตัส  ดอเลาะ

802 นายภูวเนศ  ลือโสภา

803 นางสาวมณีรัตน์  อาจมะเริง

804 นางสาววณิชยา  ศิริษาห์

805 นางสาวสุภลักษณ์  ศรีวิสุทธ์ิ

806 นายสุวัฒฐ์  ทับทอง

บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำอุตสำหกรรมกำรบริกำร (กำรท่องเท่ียว)

807 นายจักรพงศ์  เพ็ชรแก้ว

808 นางสาวจิดาภา  ฐานิศร์นล

809 นางสาวจุฬาลักษณ์  ฉลองแดน

810 นางสาวณัฐริญา  พลฤทธ์ิ

811 นางสาวธิติยา  เสียมไหม

812 นางสาวธีร์จุฑา  แจ้งชัด

813 นางสาวบุหลัน  สุพงค์

814 นายปินุรักษ์  ทองสงค์

815 นายพชร  แพนบุตร

816 นางสาวพรพรรณ  ปัจฉิมพิหงค์
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817 นางสาวมณีพร  แป้นเงิน

818 นางสาวรุจีรัตน์  ไชยรัตน์

819 นางสาวสุนิศา  แซ่เอ่ียว

820 นางสาวอณัญตญา  หมันการ

821 นางสาวอลิศรา  นกเขา

822 นางสาวอัญชิสา  รักสองหม่ืน

บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำอุตสำหกรรมกำรบริกำร (กำรโรงแรม)

823 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์แก้ว

824 นางสาวกนกวรรณ  มณีโชติ

825 นางสาวกมลชนก  ทัฬหกิจ

826 นางสาวกัลยรัตน์  บ ารุงปรีชา

827 นางสาวกาญจนา  โทมณี

828 นางสาวจรรยารัตน์  วีรศิลป์

829 นางสาวจันทิมา  เรืองสวัสด์ิ

830 นางสาวเจนจิรา  คงสนิท

831 นางสาวชนิกานต์  ปฏิเวช

832 นางสาวชนิดาภา  สนธิยากุล

833 นางสาวชัชฎาภรณ์  เงินเปีย

834 นางสาวชุติมา  มะลิแก้ว

835 นางสาวญาณิศา  หลักเพชร

836 นายณรงค์ยศ  นาครอด

837 นางสาวณัฏฐา  มากลับ

838 นางสาวณัฐมล  จักขุรักษ์

839 นางสาวณัฐริกา  ราชแป้น

840 นางสาวดวงกมล  รัตนมณี

841 นายทนงศักด์ิ  ทองยอด

842 นางสาวทักษพร  จันทรสุข
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843 นายธนกร  การดี

844 นางสาวธนาภา  ล่องสุวรรณ

845 นายธนิสร  ฉิมพิมล

846 นายธวัชชัย  เมฆเรือง

847 นางสาวธัญวลัย  มะโนสาร

848 นางสาวธันทิพย์  ส านักพงษ์

849 นายนฤมิตต์  บัวเพชร

850 นางสาวบุณยาพร  แซ่ตัน

851 นางสาวปาริชาต  เหล่หม่าย

852 นางสาวปิยะธิดา  วิเศษสิงห์

853 นายปิยะภัทร  ทองหยู

854 นางสาวพนิดา  แก้วนุ่น

855 นางสาวพิชญา  วิเศษสวัสด์ิ

856 นายรชา  จินา

857 นางสาวรติรัตน์  ง้อสุนทรกุล

858 นายศตวรรษ  เรืองจันทร์

859 นายสหรัฐ  รอดพิรุณ

860 นางสาวสิริลักษณ์  เสียมไหม

861 นางสาวสิริวิมล  สันทอง

862 นางสาวสุทธิณี  โพธ์ิวิวรรธน์เสรี

863 นางสาวสุนิตา  นารัตฐา

864 นางสาวสุนิษา  ไมตรีแก้ว

865 นางสาวหทัยนันญ์  ด้วงสง

866 นายอดิศักด์ิ  ศรีขวัญ

867 นางสาวอนัตยา  หยูแก้ว

868 นายอนาวิน  บุญสนอง

869 นางสาวอรดา  นิลอุบล
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870 นางสาวอามีเนาะ  ดอเลาะ

871 นางสาวอาริยา  ปราณประเสริฐ

872 นางสาวอุไรรัตน์  ปุ้ยห่าย

บัญชีบัณฑิต

873 นางสาวกนกวรรณ  แซ่โก๊ย

874 นางสาวกมลทิพย์  โลหะประธาน

875 นางสาวกรรณ์นิตา  ท่าจีน

876 นางสาวกรรภิรมย์  งามสง่า

877 นางสาวกฤติกา  กระจ่างเมฆ

878 นางสาวกวิตา  ชูไชย

879 นางสาวกัณฐิมา  ลือชา

880 นางสาวกัณฑิตา  นาวารัตน์

881 นายกิตติพันธ์ุ  หล้าสีทา

882 นางสาวกุลนิษฐ์  สีวรฤทธ์ิ

883 นางสาวเกวลิน  กิจวิบูลย์

884 นางสาวจันทรา  มีสถิตย์

885 นางสาวจินห์จุฑา  ฐานิศร์นล

886 นางสาวจิรดา  เชิญอักษร

887 นางสาวจิรธร  เชิญอักษร

888 นางสาวจิราวรรณ  จันทร์ใหม่

889 นางสาวชนกพร  จันทร์เพ็ญ

890 นางสาวชนัญดา  พันธ์ุเพ็ง

891 นางสาวชนิษฐา  เสนป่ิน

892 นายชิษณุวัฒน์  บุญโสภาส

893 นายฌานวัฒก์  มณีรัตน์

894 นางสาวฐิติพร  ดวงมุสิก

895 นางสาวฐิติวรดา  ตันทองมาก



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

896 นางสาวณัฐกานต์  ต้ังค า

897 นางสาวณัฐกานต์  วงศ์ธนศักด์ิชัย

898 นางสาวณัฐชยา  คงเพชร

899 นางสาวณัฐธิดา  ธราพร

900 นางสาวณัฐนรี  วรรณมาศ

901 นางสาวณัฐริการ์  พุ่มศรีทอง

902 นางสาวดารุณี  บุตรหลัง

903 นางสาวตางศินีย์  ทวีรัตน์

904 นางสาวทิตยา  ยอดประดิษฐ์

905 นางสาวธมลวรรณ  บุญศรี

906 นางสาวธมลวรรณ  สังข์วารี

907 นางสาวธิดารัตน์  ยุติธรรม

908 นางสาวธิดารัตน์  รอดหยู่

909 นางสาวธิรัญรัตน์  ระโยธี

910 นายนพดล  ลูกคง

911 นางสาวนภัสสร  คิดชอบ

912 นางสาวนัฐนรี  ชูแจ้ง

913 นางสาวนาถวดี  พุ่มด า

914 นางสาวนูรีซัน  เต็มโมะ

915 นางสาวนูไอนี  กาเจ

916 นางสาวเบญจวรรณ  คงศรี

917 นางสาวปภาวรินท์  อินทวงค์

918 นางสาวประภาพรรณ  สวัสดิโกมล

919 นางสาวปรีญานัฐ  ปราบพาลา

920 นายปาณัท  สุวัชรชัยติวงศ์

921 นางสาวปิยธิดา  ยีหวังเจริญ

922 นายพงศธร  สุดเตาะ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

923 นางสาวพรภิมล  วงเวียน

924 นายพฤกษเทพ  ขวัญทอง

925 นางสาวพัชรมัย  ทิพย์พืช

926 นางสาวพิมพ์ชนก  ลูกเมือง

927 นางสาวพิมพิศา  ยาวส่ง

928 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ  สุดใจ

929 นางสาวฟัสซารี  สันเสมศรี

930 นางสาวฟ้าใส  วงษ์ศิริ

931 นางสาวภณิตา  ล้ิมสุวรรณ

932 นางสาวภัทรภร  ศรีชะฎา

933 นางสาวภัทริยา  อินเล่ียน

934 นางสาวมัณทนา  สุวรรณวัฒน์

935 นางสาวมุนา  เส็มหล่อ

936 นางสาวรังสินี  รักเก้ือ

937 นางสาวรัชนีพร  ช่วยคุ้ม

938 นางสาวฤดีรัตน์  คีรีสุทธ์ิ

939 นางสาวลินดา  อาดมาต

940 นางสาววริศรา  แม้นสุรางค์

941 นางสาววริศรา  ลิปิกุล

942 นางสาววัทนวิภา  แก้วเขียว

943 นางสาววาริพร  ลัคนาชัยวงศ์

944 นางสาววิมลชนก  ศรีวิมล

945 นางสาววิมลมาศ  นวลละออง

946 นางสาววิลาสินี  รอดอุนา

947 นายศราวิน  สวัสดิสาร

948 นางสาวศศิชา  สิงโหพล

949 นางสาวศิริยา  เกษสิน



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

950 นางสาวสกุลทิพย์  สุวรรณภักดี

951 นายสรวิศ  หล่อไพสิฐ

952 นางสาวสุดานันท์  แซ่ล้ิม

953 นางสาวสุดารัตน์  พรมลี

954 นางสาวสุธิดา  แสงพระจันทร์

955 นางสาวสุนิษา  จันธิบดี

956 นางสาวสุภาพร  วรรณสุข

957 นางสาวสุภาวดี  พรหมพัด

958 นางสาวสุภาวิตา  สุดชู

959 นายเสฎฐวุฒิ  รัตนช่วง

960 นางสาวหทัยรัตน์  ไกรนุกูล

961 นางสาวอนงค์นาถ  จินดาประเสริฐ

962 นางสาวอนุตตรีย์  พรมเอ่ียม

963 นางสาวอนุสราวดี  แก้วกูล

964 นางสาวอรษา  จีนนา

965 นางสาวอลีนา  นพโกวาท

966 นางสาวอันดา  แก้วด า

967 นางสาวอัฟตา  ดุหล ายะแม

968 นางสาวอาทิตยา  หล้าเป้ีย

969 นางสาวอานิษา  หมันจีด

เศรษฐศำสตรบัณฑิต

970 นายคริษฐ์  ศรีกิจตยนนท์

971 นางสาวจิรัฐติกาล  กองสีสังข์

972 นางสาวญาสุมินทร์  หลงเก็ม

973 นางสาวณัฐสุดา  ศรีขวัญแก้ว

974 นายธีรภัทร  วิทยา

975 นางสาวนภรัตน์  เจนวิชชุเมธ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

976 นายปภาวิน  อินทรัตนพล

977 นายภาณุวิชญ์  ทองใหญ่

978 นายยุทธกร  สุระก าแหง

979 นายยุทธพงศ์  ศรีประสม

980 นายวันเสด็จ  ขจรมาศบุษป์

981 นางสาวศศิธร  มีจิตต์

982 นางสาวสุจิตรา  ประดิษฐทรัพย์

983 นางสาวสุทัตตา  นิมิตร

984 นางสาวสุพัตตรา  บุญยง

985 นางสาวอารียา  จินดา

ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร

วิทยำศำสตรบัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

986 นางสาวกาญจนาพร  ชุมทอง

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เกษตรศำสตร์ ประมง) เกียรตินิยมอันดับสอง

987 นายพัชรพล  ลักษณะอัฐ

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เกษตรศำสตร์ ประมง)

988 นายณัฐวุฒิ  ธีระกุลพิศุทธ์ิ

989 นางสาวโมน่า  บินหมาน

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เกษตรศำสตร์ พืชศำสตร์)

990 นายณัฐกฤต  มะหะมาน

991 นายณัฐวุฒิ  สุดสมบูรณ์

992 นายนฤดล  นิลจันทร์

993 นางสาวปิยะวรรณ  เกษรสิทธ์ิ

994 นายพิสิษฐ์  ศรีหะรัญ

995 นายเสรีรัตน์  แก้วคง

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เกษตรศำสตร์ สัตวศำสตร์)

996 นางสาวกรกาญจน์  แย้มสวัสด์ิ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

997 นางสาวจริญญา  จันทร์ช่วย

998 นางสาวจันธิมา  จุลทอง

999 นายณรงฤทธ์ิ  แก่นทอง

1000 นางสาวปนัดดา  ปานทอง

1001 นางสาวพงศ์สุภา  เมฆตรง

1002 นางสาวศิฤชารัตน์  ชูส่ง

1003 นางสาวสุพรรณษา  เทพสุวรรณ

1004 นายอนุวัตร  สวัสดิวงษ์

1005 นางสาวอรนุช  หลานช่วย

วิทยำศำสตรบัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ)

1006 นางสาวกรรวิษา  พันเจริญ

1007 นางสาวทิพย์ชนก  ชูประสูตร

1008 นายนันทวัฒน์  วรินทรเวช

วิทยำศำสตรบัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอำหำร)

1009 นางสาวขวัญชนก  ภูริกานต์

1010 นายชัยอนันต์  รัตนมะโน

1011 นางสาวปฤฐฏา  บัวอ่อน

1012 นางสาววนิดา  เพ็งสงค์

1013 นางสาวอุบลวรรณ  สักกะจง

วิทยำศำสตรบัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร)

1014 นางสาวเกศินี  นพรัตน์

1015 นางสาวจิรัศยา  ขุนรัตน์

1016 นางสาวชนิดาภา  สุดสวาสด์ิ

1017 นางสาวนภาพร  รวดเร็ว

1018 นางสาวนัทนา  คงชูศรี

1019 นายพงศ์พินิจ  เพชรหีต

1020 นางสาวศุภลักษณ์  เรืองพรหม



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1021 นางสาวอนุส  สุตี

1022 นางสาวอารดา  เลขจิตร

ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์

พยำบำลศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

1023 นางสาวนลินี  เกิดมณี

1024 นางสาวนัจลาอ์  หมาดหมีน

1025 นางสาวเปรียววียา  คงจินดามุณี

1026 นางสาวภิญญดา  ยอดด้วน

1027 นายอาฮาหมัด  วาแต

พยำบำลศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

1028 นางสาวจุฑารัตน์  ดอเสาะ

1029 นางสาวชนกชนม์  เข็มดี

1030 นางสาวซูรัยดา  วาเตะ

1031 นางสาวทิพมาส  อ่องสุทธ์ิ

1032 นางสาวทิวาพร  ศรีพุทธคุณ

1033 นายธวัชชัย  หนูเมือง

1034 นางสาวนลินนิภา  ทองใบ

1035 นางสาวนุสรา  สิทธิรักษ์

1036 นางสาวเนตรชนก  สอนนอง

1037 นายบัณฑิต  จันทร์หอม

1038 นางสาวปวีณ์สุดา  นิลพัฒน์

1039 นางสาวปารินทร์  เมฆป่ัน

1040 นางสาวพรอริยา  ใจดี

1041 นางสาววริศรา  สุขไชย

1042 นางสาววิชุดา  แก้วกัลยา

1043 นางสาววิภาดา  เกตุแก้ว

1044 นางสาววิรัญชนา  เจียรมาศ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1045 นางสาวศรัญญา  ปานพืช

1046 นางสาวศิริลักษณ์  แซ่ย่าง

1047 นางสาวศิริลักษณ์  อักษรเงิน

1048 นายอธิธาร  พุฒนวน

1049 นางสาวอามีเน๊าะ  บูดี

1050 นางสาวอินทิรา  จีนศรีคง

พยำบำลศำสตรบัณฑิต

1051 นางสาวกนกพิชญ์  หวังแก้ว

1052 นางสาวกนกลักษณ์  ประสาน

1053 นางสาวกรกนก  แก้วคงจันทร์

1054 นางสาวกฤติยา  ศรีบุญแก้ว

1055 นางสาวกวิสรา  จันทร์ภักดี

1056 นางสาวกานต์ธิมา  ศรีอ่อน

1057 นายกิตติชัย  แขสระน้อย

1058 นางสาวกิติยา  พันธ์แทน

1059 นางสาวกุลธิดา  วีระวงศ์

1060 นางสาวขวัญตา  สาริปา

1061 นางสาวจิรากร  โพธ์ิสุวรรณ

1062 นางสาวจุฑาพร  สุรนิลพงศ์

1063 นางสาวจุฑาลักษณ์  บริพันธ์

1064 นางสาวเจษณีย์  อุทัศน์

1065 นางสาวฉัตรพร  หนูแก้ว

1066 นางสาวช่อฟ้า  พานทอง

1067 นางสาวณพรรษชล  แก้วพัฒน์

1068 นางสาวณัฏฐธิดา  รอดพันธ์

1069 นางสาวณัฐธิดา  แสนสุข

1070 นางสาวตัซลีมา  เจ๊ะแว



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1071 นางสาวทักษ์ชวนันท์  หีดเสน

1072 นางสาวธันยชนก  แก้วชะนะ

1073 นางสาวนัฐติมา  สุขสุวรรณ

1074 นางสาวนามีต้า  เจะสะแม

1075 นางสาวน้ าพลอย  ต าบัน

1076 นางสาวนิตยา  เปาวะนา

1077 นางสาวนิศาชล  หม่ืนเมือง

1078 นางสาวนิสากร  เดชสงคราม

1079 นางสาวนุรอัยณี  ดาเระมูซอ

1080 นางสาวนูรมาวาตี  ดอเลาะ

1081 นางสาวนูรฮาซีกิง  บินสาและ

1082 นางสาวนูรียะห์  กามะ

1083 นางสาวนูรียา  หวันโส๊ะ

1084 นางสาวบุญธิรา  เดโชไชย

1085 นางสาวปฐมาวดี  รอดด า

1086 นางสาวปภาวรินท์  คงเพ็ชรศรี

1087 นางสาวประไพพรรณ  ไชยชนะ

1088 นางสาวปานหทัย  หนกหลัง

1089 นางสาวปาลิตา  ทองตัด

1090 นางสาวปิติพร  จันทร์หอมกุล

1091 นางสาวป่ินมนัส  จงทอง

1092 นางสาวปุณยาพร  ศรีสองคอน

1093 นางสาวผาสุก  หวังโสะ

1094 นางสาวพรชนก  เสรีสมบูรณ์

1095 นางสาวพัชนี  ซือมือ

1096 นายพัชรพงศ์  โอพันกาล

1097 นางสาวพารีณี  แมะแอ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1098 นางสาวพิชชาพร  รัตนพันธ์

1099 นางสาวเพชรรัตน์  จันทร์บาง

1100 นางสาวเพลินพิศ  อิสโร

1101 นางสาวฟารีซา  สาและ

1102 นางสาวฟิรดาว  มุมินรุ่งเรืองเดช

1103 นางสาวภรณ์ชนก  การะพันธ์

1104 นางสาวภัทรวดี  กล่ินไกร

1105 นางสาวยูวารี  กาแบ

1106 นางสาวรสนี  ปันดิกา

1107 นายรัชชานนท์  เครือมูล

1108 นางสาวรัชมุก  สุชาติพงษ์

1109 นางสาวลลิตา  วิชามูล

1110 นายวชิระพงศ์  จิตนวล

1111 นางสาววรรณศร  หลายประดิษฐ์

1112 นางสาววรรณิดา  พิพัฒน์ศุภนิมิต

1113 นางสาววรางค์ศิริ  สูงเรือง

1114 นางสาววรินดา  บุญญะ

1115 นางสาววาสนา  หลักฐาน

1116 นางสาววิภารดา  สุตตันตกุล

1117 นางสาววิลาสินี  ชูแตง

1118 นางสาวศิรินันท์  เพชรรักษ์

1119 นายศุภกิจ  เชาวนา

1120 นางสาวศุภนุช  ยงยวด

1121 นางสาวสรัลชนา  ประดิษฐ์ถาวร

1122 นางสาวสัณห์สินี  พุ่มทอง

1123 นางสาวสิยาพัฐ  อามีน

1124 นางสาวสิริยากร  สุวรรณพันธ์



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1125 นางสาวสุชาดา  มานพพงศ์

1126 นางสาวสุณัฐมน  ยอดระบ า

1127 นางสาวสุทธิดา  บุญนูน

1128 นางสาวสุภัสสร  พรหมมี

1129 นางสาวสุไลลา  เจ๊ะหลง

1130 นางสาวสุวรรธนี  แสงเสน

1131 นางสาวสุวิมล  ชิตวงศ์

1132 นางสาวเสาวลักษณ์  เหมือนสนธ์ิ

1133 นายอดินันด์ิ  ตะเห

1134 นางสาวอทิตยา  ฝ่ังชลจิตร

1135 นางสาวอภิษฎา  นัทธีเจริญ

1136 นางสาวอรปรียานุช  น้ าทอง

1137 นายอัซมีน  จาหลง

1138 นางสาวอัญชุลีกร  อ่อนเงิน

1139 นางสาวอัฟนาน  หะยีบือราเฮง

1140 นางสาวอาซีซ๊ะ  ดอเลาะ

1141 นางสาวอามีนะห์  หลังชาย

1142 นางสาวอาวาตีฟ  แนแซ

1143 นางสาวอุบลวรรณ  ส่งแสง

ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์

แพทยศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

1144 นายกัณฑ์อเนก  จิระนภารัตน์

1145 นายเกริกเกียรติ  อ านวยผล

1146 นายจิรายุส  พัฒนมณี

1147 นางสาวชไมพร  จันทร์ปรางค์

1148 นางสาวชาไมพร  อาทรวิริยกุล

1149 นายโชติพัฒน์  ใจจ้อง



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1150 นางสาวณัฐชาพร  วิวัฒนพิทยาวุฒิ

1151 นางสาวทวิชา  พยัคฆมาศ

1152 นายนฤสรณ์  จิตพงษ์

1153 นายปกครอง  เทือกสุบรรณ

1154 นายปุณณวิชญ์  ถ่ีถ้วน

1155 นายวันฉัตร  สงวนสัตย์

1156 นายศุภกิตต์ิ  คุ้มหอยกัน

1157 นายสิรกฤษฎ์ิ  มิตรกระจ่าง

1158 นางสาวสุปวีณ์  แก้วช่ืน

แพทยศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

1159 นางสาวกาญจนาลักษณ์  ท่ัวจบ

1160 นายชวกร  กระปุกทอง

1161 นายไชยกฤตย์  นุชิตศิริภัทรา

1162 นายณัฏฐ์  ประเทืองมาศ

1163 นางสาวธนภรณ์  โลหกุล

1164 นายนนท์ปวิธ  คงเอียด

1165 นางสาวปวิตรา  จินกาญจน์

1166 นายปิยะณัฐ  เหล่าประทาย

1167 นางสาวพรทิพย์  ลีย่ังยืน

1168 นางสาวมารีรัตน์  สมวาที

1169 นางสาวรมิตา  หวังหิรัญกุล

1170 นางสาวศุภศิริ  ยอแสงรัตน์

1171 นายสมิทธิ  สุดเดือน

1172 นางสาวสุพิชญา  ลัคนาโฆษิต

1173 นายสุพิสิฐ  สฤษดิพันธ์ุ

แพทยศำสตรบัณฑิต

1174 นายกุญช์  บุญกาญจน์



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1175 นายจิรันธนิน  คงเสน

1176 นางสาวโชติกา  หัวหม่ืน

1177 นางสาวณัฐชาดา  อมรวงศ์พาณิช

1178 นายณัฐศรัณย์  คงนก

1179 นายธนวัฒน์  นาคฤทธ์ิ

1180 นางสาวธัญพิชชา  รัตนศิริวงศ์วุฒิ

1181 นางสาวนภัสกร  รองพล

1182 นางสาวนลพรรณ  สุขคง

1183 นายนันทวัฒน์  ทิพย์วงค์

1184 นางสาวนิชกานต์  คงจันทร์

1185 นางสาวปิญชาน์  เชาวลิต

1186 นางสาวปิยะวรรณ  ศรีธรรมยศ

1187 นางสาวปิยาพัชร  เขียวไสว

1188 นางสาวพิชญา  เชาวลิต

1189 นายภาณุวิชญ์  รัตนศิริวงศ์วุฒิ

1190 นายวชิรวิทย์  แก้วประชุม

1191 นางสาวศลิษา  จริงจิตต์

1192 นายศักสุรีย์  ลีลาสุธานนท์

1193 นายสายฟ้า  เรืองอุดมโชคชัย

1194 นายสุธานนท์  ชูฉิม

1195 นางสาวอภิชญา  เกตุก าพล

วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำรแพทย์)

1196 นายรฐตพนธ์  ผ่องเรียงณฐกูล

ส ำนักวิชำเภสัชศำสตร์

เภสัชศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

1197 นางสาวกชกร  ใจราช

1198 นางสาวขนิษฐา  ธุระกิจ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1199 นางสาวขวัญชนก  ภูมิสถิตย์

1200 นางสาวทอรุ้ง  สุวรรณเนาว์

1201 นางสาวธวัลยา  สมประสงค์

1202 นางสาววนิดา  พุ่มพวง

1203 นางสาววรรณพุฒิ  นิติอัครพงศ์

1204 นางสาวสุพิชญา  รักษ์ก าเนิด

1205 นายสุรเนตร  พนาพิทักษ์กุล

1206 นางสาวอรสินี  สุริยผล

1207 นางสาวอ ามรรวี  คูหาพงศ์

เภสัชศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

1208 นางสาวกิตติมา  ลายละเอียด

1209 นางสาวชนากานต์  ไกรมาก

1210 นางสาวชนาธิป  กุญแจทอง

1211 นางสาวชุติกาญจน์  สุขาทิพย์

1212 นางสาวฐิติกานต์  ไชยเดช

1213 นางสาวณัฐวรา  สุขต้ังม่ัน

1214 นางสาวนลินนุช  มีศิลป์

1215 นายนาถพล  ตลึงจิตร

1216 นายนิอัซมี  นิเลาะ

1217 นางสาวปรียาภัทร์  ชูบ ารุง

1218 นางสาวปาลิตา  แก้วพรม

1219 นางสาวสทิกานต์  พากเพียร

1220 นายอดิเทพ  ละม้าย

1221 นายอรรถพล  ศักดามาศ

เภสัชศำสตรบัณฑิต

1222 นายกฤษฎา  พงศ์สุริยา

1223 นางสาวกัญญาพัชร  จุลละเอียด



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1224 นายชญานิศา  รชตพิสิฐ

1225 นางสาวชุติมณฑน์  สร้อยศิริ

1226 นางสาวณัฐธิดา  เพชรดี

1227 นายณัฐภพ  มณีชัย

1228 นายดิเรก  วิริยะหิรัญไพบูลย์

1229 นางสาวธัญญาลักษณ์  ไชยสิทธิคุณ

1230 นางสาวธัญนิจ  สรรพวัฒนะ

1231 นายนภัสดล  ศักด์ิดาวัต

1232 นางสาวนิพพิชฌน์  ใจงาม

1233 นายประวิณ  ยอดวิทยา

1234 นางสาวปาลิตา  ฉัตรสกุลพรหม

1235 นายพัชรพงศ์  สงไตรรัตน์

1236 นางสาวพิชชาภา  แสงพรม

1237 นางสาวพิศชยา  มณีแดง

1238 นายมาหามะสุกรี  นิกาเร็ง

1239 นางสาววรรณพร  สามหาดไทย

1240 นางสาววรัญญา  รังผ้ึง

1241 นายสิกขภัทร  พันนาภูมิ

1242 นางสาวอลิษา  บุญสุข

1243 นางสาวอัยนา  จินดาพล

1244 นางสาวอัสมา  จินดาพล

1245 นางสาวอ ามรศิริ  คูหาพงศ์

1246 นางสาวอุทัยวรรณ  รักเมือง

1247 นางสาวอุมาพร  เต้งชู

1248 นางสาวอุสวาต์  หะยีมะ

ส ำนักวิชำรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์

รัฐศำสตรบัณฑิต (กำรเมืองกำรปกครอง) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1249 นางสาวขวัญฤดี  มณีวรรณ์

1250 นางสาวประติมา  คงไสย

รัฐศำสตรบัณฑิต (ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

1251 นายธนัช  คงชูศรี

1252 นางสาวปัตย์ธิชา  ฤทธิเดช

นิติศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

1253 นายธนทัต  เจริญรักษ์

1254 นางสาวภาสินี  ธีราลาภ

1255 นายรัชชานนท์  พลรัตน์

รัฐศำสตรบัณฑิต (กำรเมืองกำรปกครอง) เกียรตินิยมอันดับสอง

1256 นางสาวสิริอนงค์  พันธ์จู

รัฐศำสตรบัณฑิต (ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง

1257 นางสาวนูรเดียนา  เจะมะ

1258 นางสาวปัทมา  โต๊ะหมาน

รัฐศำสตรบัณฑิต (รัฐประศำสนศำสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง

1259 นางสาวกันธิชา  ผลความดี

1260 นางสาวรัชฎาพร  จันทร์ทอง

นิติศำสตรบัณฑิต

1261 นางสาวกมลฉัตร  คุณารูป

1262 นายกฤษณะ  รักขิโต

1263 นายกองทัพ  ชูสกุล

1264 นางสาวกัญญรัตน์  สอนแก้ว

1265 นางสาวกัญญาณัฐ  บุญสนอง

1266 นายคมกริช  สุหลง

1267 นางสาวจุฑารัตน์  อพันโท

1268 นางสาวชุติมณฑน์  สองธานี

1269 นายณัฐูภูมิ  ฉิมประดิษฐ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1270 นางสาวบุณฑรีก์  ดีทองอ่อน

1271 นางสาวเบญจรัตน์  ก่ิงบัวแก้ว

1272 นายปวินท์  พุกจีน

1273 นายพีรณัฐ  จิตมังกรณ์

1274 นายภูมิสรินทร์  พิชัยรักษ์

1275 นางสาวรุ่งนภาพร  ชิตไสล

1276 นางสาววาทินี  สุขกาย

1277 นางสาววารุณี  วารีพจน์

1278 นางสาววิยดา  อารมณ์ฤทธ์ิ

1279 นางสาวศิริลักษณ์  กล่อมเกล้ียง

1280 นางสาวสโรฌา  ภิรมย์พร

1281 นางสาวสิรารมย์  ชูฉ่อง

1282 นางสาวสิรีธร  แก้วพลี

1283 นางสาวสุดาพร  บุญมี

1284 นางสาวสุภาวดี  นวลศรี

1285 นายอดิศร  บิลมาศ

1286 นางสาวอมรพันธ์  กองแก้ว

1287 นางสาวอรยา  หาญกล้า

รัฐศำสตรบัณฑิต (กำรเมืองกำรปกครอง)

1288 นายกรวิชญ์  ย้ิมละมัย

1289 นายกฤษณ์  ศิวภักด์ิวัจนเลิศ

1290 นางสาวกวิสรา  ดาราวี

1291 นายจารุวิทย์  รุมพล

1292 นายเจตสฤษฎ์  คงวัดใหม่

1293 นายชวัลวิทย์  นันทพงษ์

1294 นายณัฐดนัย  จันทร์ทับทิม

1295 นายณัฐพงศ์  คงจันทร์



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1296 นางสาวณัฐมน  ล่องลือฤทธ์ิ

1297 นายทรงพันธ์  พูลสวัสด์ิ

1298 นางสาวนทีกานต์  ชูดวง

1299 นางสาวนัฐพร  พันธุเดช

1300 นางสาวนูรลีซา  มิดิง

1301 นางสาวพัชรนันท์  โพธ์ิศรี

1302 นางสาวพัชรินทร์  เพชรมณี

1303 นางสาวภัทราพร  ปานสังข์

1304 นางสาวภาพิมล  ชูแก้ว

1305 นายภูธเรศ  คุณสนอง

1306 นางสาวมาลาตี  มะประสิทธ์ิ

1307 นางสาวมุสมีนา  ฮะยีเฮง

1308 นายวชิรวิชญ์  ใจมุ่ง

1309 นางสาววรวรรณ  แก้วคง

1310 นางสาววิชญาพร  พลเดช

1311 นางสาวศรวณีย์  ยศหมึก

1312 นายศักด์ิชัย  อ่ิมอ้วน

1313 นางสาวศิรดา  สันตจิต

1314 นายศุภณัฐ  รองเดช

1315 นางสาวสตรีวิทย์  บุญรักษา

1316 นายสรอรรถ  แสงประทุม

1317 นางสาวสุกัญญา  เจริญจิตร์

1318 นางสาวสุธางศ์ุรัตน์  สงด า

1319 นางสาวเสาวลักษณ์  พลพิชัย

1320 นางสาวเสาวลักษณ์  มาศเมฆ

1321 นางสาวหัฐยา  จงไกรจักร

1322 นางสาวอนัญญา  ทิพย์อุดมลักษณ์



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1323 นางสาวอรอุมา  คีรีรักษ์

1324 นายอัลยุฟรี  นิกานิ

1325 นายอานนท์  สีขาว

รัฐศำสตรบัณฑิต (ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ)

1326 นายกนต์ธร  ภูมิมาศ

1327 นางสาวการีมะฮ์  บิงดอเลาะ

1328 นายกิตติภพ  มณีชัย

1329 นางสาวฐิตินันท์  ยมแก้ว

1330 นางสาวณัฎฐณิชา  เครือจันทร์

1331 นางสาวดาราวดี  หวันกะเหร็ม

1332 นางสาวธวัลรัตน์  ไกรชู

1333 นายนนธวัช  ดุจวรรณ

1334 นางสาวนัฐริกา  เรืองจันทร์

1335 นางสาวนิภาพร  แก้วเทพ

1336 นายประสิทธิชัย  แก้วพุฒ

1337 นายพงศธร  จันทร์เพ็ชร

1338 นางสาวพณัฐดา  อ่อนพร้อม

1339 นายฟาร์ด้ี  มุดเด็น

1340 นางสาวเยาวเรศ  บุญแก้ว

1341 นายราชานนท์  รัตนบุญ

1342 นายวริช  ชูดวง

1343 นายวริทธ์ิ  ศรีเกตุ

1344 นางสาววันวิสาข์  จันทร์คง

1345 นางสาววาสนา  สังวันนา

1346 นางสาวสัชกร  ชัยณรงค์

1347 นางสาวสุจินันท์  อิสโร

1348 นายอนันดา  คงอาสา
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1349 นางสาวอนุสรา  ตันติพิศาลพงศ์

1350 นางสาวอรณิชา  ชูวิเชียร

1351 นายอับดุลมานัฟ  เจ๊ะสมอเจ๊ะ

รัฐศำสตรบัณฑิต (รัฐประศำสนศำสตร์)

1352 นายกฤษณพงศ์  ลิชผล

1353 นางสาวกัลยาณี  ศรีจันทร์

1354 นางสาวกุริสรา  ทองจันทร์

1355 นายคมกฤช  คงทองค า

1356 นางสาวจตุพร  ก้ิมเส้ง

1357 นางสาวจิราพัชร  กาญจนพรหม

1358 นางสาวจุฑามาศ  จันทโร

1359 นางสาวชฎาภรณ์  ศรีษะแก้ว

1360 นายณัฐพงษ์  ปลอดโปร่ง

1361 นายณัฐพร  สุทธิบูลย์

1362 นางสาวณัฐริณีย์  น้อยสกุล

1363 นางสาวทัดดาว  ท่อทิพย์

1364 นายธนกร  แก้วเม็ด

1365 นางสาวธนัฎฐา  ทองพนัง

1366 นางสาวธันย์ชนก  พรประเสริฐ

1367 นายธีรพัฒน์  มุณีอุปถัมภ์

1368 นางสาวนัฐริกา  สุทธิบูลย์

1369 นางสาวนัทธมน  ทองอุปการ

1370 นางสาวนัทสิมา  รอดเกิด

1371 นางสาวนาฏลดา  ต าราเรียง

1372 นางสาวปภาวดี  ทองเสน่ห์

1373 นางสาวประภาศรี  ทองไชย

1374 นายปรัชญา  แสงอุทัย
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1375 นางสาวปาริชาติ  รัตนา

1376 นายปุริม  เอ้งล่อง

1377 นายผดุงศักด์ิ  น่ิมทอง

1378 นายพงษ์ธร  สินธุมาศ

1379 นางสาวพัชรี  ดาวเรือง

1380 นายพิพัฒน์พล  พลอยมี

1381 นางสาวพิศประอร  เลาหะสราญ

1382 นายพีรณัฐ  บุญคล่อง

1383 นายพีรภัทร  ชนาชน

1384 นางสาวภริดา  พืชโรจน์

1385 นางสาวภาสินี  จิตตโรจน์

1386 นายภูมิไกร  จันทร์เพชร

1387 นางสาวยุพาวรรณ  วิลาวรรณ์

1388 นางสาวรสกร  เอ่งล่อง

1389 นางสาวรสวดี  ดวงสุวรรณ์

1390 นายรัฐาธิปัตย์  ชุมภู

1391 นางสาวรุ้งลาวัลย์  นาคัน

1392 นางสาวรุสเฟียนี  เจ๊ะโก๊ะ

1393 นางสาวลลิตา  แก่นจันทร์

1394 นางสาวลลิตา  หนูโท

1395 นางสาววนิดา  ธิบดี

1396 นางสาววรรณรมย์  นิจการ

1397 นายวรวลัญช์  แย้มเย้ือน

1398 นางสาววันวิสาข์  ขลุ่ยกระโทก

1399 นางสาวศรินยา  เช่ียวชล

1400 นางสาวศันสนีย์  กัลยา

1401 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีใส
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1402 นางสาวสิริลักษณ์  วะสวานนท์

1403 นายสุกฤษฎ์ิ  สุวรรณชาตรี

1404 นางสาวสุรัสวดี  แก้วนุ่น

1405 นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์เมือง

1406 นางสาวโสภิดา  รองแก้ว

1407 นางสาวอจิรวดี  มัคสิงห์

1408 นายอธิปพงษ์  บุญเกิน

1409 นางสาวอภิชญา  ชอบแต่ง

1410 นางสาวอ่อนนิตา  ชาวดง

1411 นายอัครพงศ์  สมปรีดา

1412 นางสาวอัญชิสา  ขนอม

1413 นายเอกรัตน์  ถวัลย์ธรรม

1414 นายเอกลักษณ์  แก้วอ่อน

ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์

วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์เชิงค ำนวณ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

1415 นางสาวกฤตยา  อักษรน า

1416 นายเกียรติยศ  พิบูลย์

1417 นางสาวฉันทมาลินี  ฉันทรางกูร

1418 นางสาวฉันทลักษณา  ฉันทรางกูร

1419 นางสาวชนิดา  จักรหวัด

1420 นางสาวนลินี  คงแก้ว

1421 นางสาวปองกมล  ประยงค์กุล

1422 นางสาวปิยนุช  ราชพิบูลย์

1423 นางสาวมัตติกา  ทวีสุวรรณศักด์ิ

1424 นายรามราช  ปนัดสาโก

1425 นายศุภกฤษณ์  สร้อยสุวรรณ

1426 นายเสรี  วนานิยกุล
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1427 นางสาวหัสยา  หนูแก้ว

1428 นางสาวอนัญญา  เสน่หา

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง) เกียรตินิยมอันดับสอง

1429 นางสาวปิยากร  ด าคุ้ม

วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์เชิงค ำนวณ) เกียรตินิยมอันดับสอง

1430 นายวรต  เสาวโค

1431 นายสรธัญ  จ๋วนเจนกิจ

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง)

1432 นางสาวเกตวดี  พรหมเพ็ชร

1433 นายนาวิน  รินรัตน์

1434 นายภานุพล  ขาวผ่อง

1435 นางสาวรัตติยาภรณ์  นุ้ยสอน

1436 นางสาววิภารัตน์  เกิดสุวรรณ

1437 นายฮาริน  โต๊ะหลี

วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์เชิงค ำนวณ)

1438 นางสาวฐิติกานต์  ทองปานดี

1439 นายพชร  พงศ์ย่ีล่า

1440 นางสาวรวีวรรณ  บัวดอกตูม

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

1441 นายเกรวุฒิ  ประคองเก้ือ

1442 นายจีรวุฒิ  สุขสง

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

1443 นายธนาวุฒิ  ช่วยราม

1444 นางสาวธันยมัย  รอดนวล

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธำ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

1445 นางสาวตอยยีบะห์  ซาและ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1446 นายวงศธร  บุญยัง

1447 นายวุฒิชัย  แก้วแจ่ม

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับสอง

1448 นางสาวนูรีดา  บูเกะมาตี

1449 นางสาวภาวรินทร์  ใหม่อ่อน

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร) เกียรตินิยมอันดับสอง

1450 นายศรัณย์  ฉวีวงศ์ประทีป

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) เกียรตินิยมอันดับสอง

1451 นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีขวัญช่วย

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธำ) เกียรตินิยมอันดับสอง

1452 นายกริชตะวัน  แซ่เบ้า

1453 นายณัฐพงค์  รัตนสุวรรณ

1454 นายนฤสรณ์  ศรีสวัสด์ิ

1455 นางสาวพรรณฐิมา  เมืองกล่ิน

วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม)

1456 นางสาวกรรณิการ์  สายแดง

1457 นางสาวชนาภา  เกิดว่ัน

1458 นางสาวณยานุช  พุทธพืช

1459 นายณัฐดนัย  ค าวงศ์

1460 นางสาวเณศรา  จิตสมพงศ์

1461 นางสาวปาริฉัตร  ทองแดง

1462 นางสาวยศวดี  สุขทิพย์

วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม)

1463 นางสาวกฤติกา  สุทธิสาร

1464 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ราษี

1465 นางสาวจุฑามาศ  นวลปาน

1466 นางสาวจุฑามาศ  หม่ันเขตต์กิจ
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1467 นายธีระวิทย์  เรืองรุ่ง

1468 นางสาวนริสา  รัตน์ทอง

1469 นายปิยะราษฎร์  วิเชียร

1470 นางสาวอะลีนา  สอาด

1471 นางสาวอังคณา  วงศ์มยุรา

วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

1472 นางสาวเก็จมณี  ทองใบ

1473 นายคุณัชญ์  ทองมี

1474 นายชัชวาล  สุคนธปฏิภาค

1475 นายธีนพัฒน์  รัตนวงศ์

1476 นายนฤเบศ  รีวรรณ

1477 นายบุรินทร์  พันธ์ชาติ

1478 นางสาวปัญญพัฒน์  เจือบุญ

1479 นายพงศธร  รักทอง

1480 นางสาวศิริรัตน์  วิชิตแย้ม

1481 นายสุทธิพงษ์  จินตาแก้ว

1482 นางสาวเสาวรัตน์  ชวนดี

1483 นางสาวอะวาฏิฟ  ยูโซ๊ะ

1484 นายอัสมาวี  ลาเตะ

1485 นายเอกวิชญ์  จ านงจิต

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

1486 นายกิตตินันท์  ทองอ่อน

1487 นายกิตติภพ  สมพืช

1488 นายคุณากร  แสวงดี

1489 นายจิรายุ  ถนอมสิน

1490 นางสาวชลลดา  แดงดี

1491 นางสาวณัฐการณ์  ด านาดี
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1492 นายธราธรณ์  ศักด์ิศรี

1493 นางสาวพรไพลิน  สีนา

1494 นางสาวฟารีดา  หมัดหมาน

1495 นายภัทรพงศ์  เหล่าไพบูลย์กุล

1496 นายเริงฤทธ์ิ  วิทูรพันธ์

1497 นายวรเมธ  สุทธิคณะ

1498 นางสาวศลินดา  ขันติทอง

1499 นางสาวศิริลักษณ์  ทองรอด

1500 นายศิวกร  สุทธินนท์

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร)

1501 นางสาวกนธิชา  เก้ือมา

1502 นางสาวกานติมา  ย้วนบุญหลิม

1503 นางสาวกุลธิดา  แก้วมะ

1504 นางสาวจุฑามาศ  รุ่งโรจนวงศ์

1505 นางสาวชัชฌา  แสงเสน

1506 นายซุนกิฟลี  โตะหลัง

1507 นางสาวญาณิศา  ทองรักจันทร์

1508 นางสาวฑิตฐิตา  โปจุ้ย

1509 นายณัฐภัทร  เสวตวรรณ์

1510 นางสาวณัฐวรา  โปย้ิม

1511 นางสาวธัญลักษณ์  จุลกศิลป์

1512 นางสาวธาณัชสุภางค์  นฤโสด

1513 นางสาวนภสร  แสงดี

1514 นางสาวนัฐกานต์  จันทร์ช่วยนา

1515 นางสาวพรธิดา  บุญเกิด

1516 นายพีระพงษ์  จ าเริญศรี

1517 นางสาวรุจิรา  ขนอม
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1518 นายวิทวัส  หนูพรหม

1519 นางสาวสุดารัตน์  ร่มพฤกษ์

1520 นางสาวโสรยา  วัฒนชัย

1521 นายอนัส  มะลิแต

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพอลิเมอร์)

1522 นางสาวเกศรา  ทิพย์เดช

1523 นายจักรดุลย์  วงศ์สิริโสภณ

1524 นายธีรดนย์  รองรัตนพันธ์ุ

1525 นายปริวัฒน์  ค้าของ

1526 นายปริวิทย์  โกกิลา

1527 นางสาวเปรมกมล  ถาวรภักดี

1528 นายวรวีย์  เช้ือเพ็ชร์

1529 นางสาวอธิตยา  แก้วช่ืน

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

1530 นายเทิดพันธ์ุ  ธีระกุลพิศุทธ์ิ

1531 นายธนบูลย์  มัชฌมามาลย์มาศ

1532 นายธนวัฒน์  ฤทธิเดช

1533 นายธราเทพ  กาญจนเอกรินทร์

1534 นายธาวิน  ปรีชากรรม

1535 นางสาวนราวดี  วงศ์แข

1536 นายนาดีรอีรฟัน  มาหะมะ

1537 นางสาวนารีมัน  สาและ

1538 นายบัญชา  คันทะพันธ์

1539 นายพศุตม์  จุลภักด์ิ

1540 นางสาวพัสราภรณ์  เลิศไกร

1541 นางสาวภัชราภรณ์  เหมือนลา

1542 นายภูริวัฑฒ์  เรืองเอียด
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1543 นางสาววรรณทิชา  ชัยมงคล

1544 นายศรัณย์  หวันกะเหร็ม

1545 นายศักด์ิสิทธ์ิ  ข าเขต

1546 นายศุภกร  อินทร์สุวรรณ

1547 นายสันติชัย  ว่องทะเล

1548 นายอภิสิทธ์ิ  สมหมาย

1549 นายอัฐพงศ์  จงสุข

1550 นางสาวอัดลีมี  สันบากอ

1551 นายอาดัม  เจะยอ

1552 นายอาหมัดฟีดาอี  กาซอ

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธำ)

1553 นายกฤษณะ  กฤษณาพันธ์

1554 นายไกรศร  แป้นทอง

1555 นายคติพจน์  ศานุพงศ์

1556 นายคมสัน  แดงแย้ม

1557 นายจริวัฒน์  คงสงค์

1558 นางสาวจันทร์จิรา  สุวรรณพงษ์

1559 นายจิรยุทธ  หนูเจียม

1560 นายจิรายุ  กรุงแสนเมือง

1561 นายเจนวิทย์  ชูแก้ว

1562 นายชลากร  วิฑูรย์พิศาลศิลป์

1563 นายชโลธร  หมีรักษา

1564 นายณัฏฐพล  เกิดเนตร

1565 นายณัฐนันท์  อินทร์สุวรรณ

1566 นางสาวตรีชนา  อร่ามชัย

1567 นายตรีวิชัย  เดชเชียร

1568 นางสาวตูแวกูมารีนี  โต๊ะโซ๊ะ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1569 นายธีรวัฒน์  ดาโอะ

1570 นางสาวนภัสสร  เมืองแก้ว

1571 นายนภาพล  คงทอง

1572 นางสาวนิชาภา  ตู้ด า

1573 นางสาวปิยวรรณ  ด้วงสังข์

1574 นางสาวพรรณภัทร  ขาวสี

1575 นางสาวพฤษภา  บางเหรียง

1576 นางสาวพัชราภรณ์  จิตต์รัตน์

1577 นางสาวพาริณี  ดีศรี

1578 นายพิฆเนศ  เลขทิพย์

1579 นายภราดร  กัณหากรณ์

1580 นางสาวภัทรานิษฐ์  จันทรักษ์

1581 นายภาณุพงศ์  นิลเพชร

1582 นายมูฮัมหมัดซูไฮมี  เจ๊ะเน๊าะ

1583 นางสาวรัชชานันท์  พิณนุกูล

1584 นางสาวรุ่งทิวา  แก้วทอง

1585 นางสาวรุษณี  สมาน

1586 นายวีระสิทธ์ิ  ช านาญกิจ

1587 นางสาวศิริวรรณ  ไพจิตร

1588 นายศิวกร  กีรติพิบูล

1589 นายศุภกิตต์ิ  คงนุ่น

1590 นายศุภณัฐ  ภักดีชน

1591 นางสาวสโรชา  ชุมศรี

1592 นายหฤษฎ์  เทพยา

1593 นายอนุพงศ์  นิยมไทย

1594 นายอนุวัฒน์  เรืองมาก

1595 นายอภิสิทธ์ิ  คีรีรัตน์



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1596 นางสาวอรุณี  วิบูลย์ศิลป์

1597 นางสาวอังคณา  คงทอง

1598 นายอันวา  กาเจ

1599 นางสาวอัสมา  สาริกา

1600 นายอาดัม  หมัดอะด้ า

1601 นายอาเนช  ถนอมพงษ์

1602 นายอิรฟาน  ดือราซอ

1603 นายอิสมาแอ  บ่อสู

1604 นางสาวฮายาตี  ตีมุง

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)

1605 นางสาวกัญญาวีร์  แจ้งเศรษฐ

1606 นางสาวอุทุมพร  แก่นทองจันทร์

ส ำนักวิชำศิลปศำสตร์

ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำจีน) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

1607 นางสาวชญานี  ศรีรัตน์

1608 นางสาวปภัสษร  โสบผอม

1609 นางสาวศรีรุจา  จุ้ยเริก

1610 นางสาวสุชาดา  เทพไชย

1611 นางสาวสุวดี  พรหมรักษา

ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

1612 นางสาวซัลมา  ปาธาน

1613 นายภูเบศ  ไทรสุวรรณ

ศิลปศำสตรบัณฑิต (ไทยศึกษำบูรณำกำร) เกียรตินิยมอันดับสอง

1614 นางสาวญาณกร  คนซ่ือ

1615 นางสาวไปรยา  ณ ถลาง

1616 นางสาวอัญกรณ์  สูญกรรมรัตน์

ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำจีน) เกียรตินิยมอันดับสอง



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1617 นางสาวจณิสตา  เอ่งฉ้วน

1618 นางสาวฐิติมา  พรพลประชาสิทธ์ิ

1619 นางสาวศิรประภา  ไวยสิทธ์ิ

1620 นางสาวอังคณา  โปตะการักษ์

ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง

1621 นายกิตติพงศ์  บุญเหลือ

1622 นายด ารงศักด์ิ  รัตนสุวรรณ

1623 นางสาวธัญญาภัสร์  โรจน์รุ่งนิธิคุณ

1624 นางสาวนาดา  ศรีสว่าง

1625 นางสาวเบญจวรรณ  จุลภักด์ิ

ศิลปศำสตรบัณฑิต (อำเซียนศึกษำ) เกียรตินิยมอันดับสอง

1626 นายธนสิทธ์ิ  ดาราแสง

ศิลปศำสตรบัณฑิต (ไทยศึกษำบูรณำกำร)

1627 นางสาวกฤษณี  บัวแก้ว

1628 นางสาวกัญญารัตน์  มาตร์ทอง

1629 นางสาวกัลยารัตน์  บรรจงช่วย

1630 นางสาวกาญจนา  สว่างจันทร์

1631 นางสาวกุลชาติ  คณะนา

1632 นางสาวเกวลิน  ใจเด็จ

1633 นางสาวเกศฎาภรณ์  ช่วยศรี

1634 นางสาวเกษศิรินทร์  จันชู

1635 นายจิรานุวัฒน์  วงศ์พรัด

1636 นางสาวจิราพัชร  สวัสด์ิ

1637 นางสาวจุฑามาศ  จิตม่ัน

1638 นางสาวจุฑามาศ  บุญปาน

1639 นายณฐกร  หนูแก้ว

1640 นางสาวณิศวรา  ด าทอง



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1641 นางสาวดารารัตน์  อ่อนจุติ

1642 นายธัญเทพ  ละออ

1643 นางสาวนัสรา  ดารากัย

1644 นางสาวบุญจิรา  ราชกิจ

1645 นางสาวพัณณิตา  จินนุพงศ์

1646 นายภาวัช  อินทร์ทุ่ม

1647 นางสาวลลิตา  ทองอินทร์

1648 นางสาววรรณภา  คชชา

1649 นางสาววรรณิสา  ศรีใหม่

1650 นางสาวศศิธร  วงศ์ษา

1651 นางสาวศศิวิมล  เอียดเหตุ

1652 นางสาวศิริขวัญ  ปานศิริ

1653 นางสาวสิริพร  มีค า

1654 นางสาวสุทัตตรา  ดวงแก้ว

1655 นางสาวสุธิตา  ศรีรักษา

1656 นางสาวสุธินี  ป่ินศิริ

1657 นางสาวสุพิชฌาย์  บุญส่ง

1658 นางสาวอจลา  พวงทอง

1659 นายอดิศักด์ิ  ศรีสว่าง

1660 นายอุกฤษฎ์  ถนอมศรี

1661 นางสาวฮาฟีซาฮ์  หะมะ

ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำจีน)

1662 นางสาวกชกร  บุญทอง

1663 นางสาวกณิกนันต์  ฝาแฝงขุ่ย

1664 นางสาวกนกวรรณ  สามงามแก้ว

1665 นางสาวกนกวรรณ  หนูนวล

1666 นางสาวกมลรัตน์  รัตนพันธ์



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1667 นางสาวกษมน  จาวยญ

1668 นางสาวกังสดาล  กาญจนดิษฐ์

1669 นางสาวกัสหม๊ะ  มะ

1670 นางสาวกาญจนาอ าไพ  ผิวเหลือง

1671 นางสาวกานต์จณากร  ชาญเชาว์

1672 นางสาวกุลณัฐ  ศิริรัตน์

1673 นางสาวกุลธิดา  โปจุ้ย

1674 นางสาวกุสุมา  ม่ันคง

1675 นางสาวเกษมศรี  สังขวงศ์

1676 นางสาวจริยา  ผลวิเชียร

1677 นางสาวฉัตรชมาศ  พินเกตุ

1678 นางสาวชนานันทน์  อุดมศักด์ิ

1679 นางสาวชนิตา  กล่ินนคร

1680 นางสาวชลดา  ถาวร

1681 นางสาวชุติกาญจน์  เมืองแก้ว

1682 นางสาวฐาปนีย์  แซ่ฮ่ า

1683 นางสาวณภัทรา  เวชรังษี

1684 นางสาวณัฐกาญจน์  เพชรศร

1685 นางสาวณัฐกานต์  แก้วสลับนิล

1686 นางสาวณัฐณิชา  คุณโย

1687 นางสาวณัฐมน  ดวงเกิด

1688 นางสาวณิชาภัทร  พิริยโยธากุล

1689 นางสาวตรีเนตร  แย้มบางยาง

1690 นางสาวทิพย์วิมล  ทองร่าหมาน

1691 นางสาวทิพวรรณ  จันทร์ด้วง

1692 นายธนวัฒน์  ไชยวรรณ

1693 นายธัชพล  ฉายแสง



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1694 นางสาวธัญชนก  ช่วยการมาก

1695 นางสาวธัญวรัตม์  รักษาสังข์

1696 นางสาวธิดารัตน์  แก้วใจจง

1697 นางสาวนทีกานต์  ประดับเพชร

1698 นางสาวนภัสสร  สุขเอียด

1699 นางสาวนฤมล  ฤทธิเดช

1700 นางสาวนวลจันทร์  ปานน่ิม

1701 นางสาวนุสราพรรณ  จวนใหม่

1702 นางสาวปนัสยา  ฉ่างสกุล

1703 นางสาวปาริชาติ  ด้วงช่อ

1704 นางสาวพรกนก  สุขเจริญ

1705 นางสาวพรจรัส  หนูแก้ว

1706 นายพรรณา  ชูศิลป์

1707 นายพิทวัส  สุทิน

1708 นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมจันทร์

1709 นางสาวเพชราวัลย์  ล้ าเลิศ

1710 นางสาวภคมน  สุขล้ิม

1711 นางสาวภัทราพร  หน่อมาก

1712 นางสาวมนตรา  ช านาญกิจ

1713 นางสาวรัตนา  เกริกฤทธ์ิ

1714 นางสาวลักษิกา  ภู่ผกาพันธ์ุพงษ์

1715 นางสาววงศ์รวี  คงสะอาด

1716 นางสาววรรณิศา  ขาวสนิท

1717 นางสาววิภา  สุมาลี

1718 นางสาววิมลรัตน์  แซ่ต้ิน

1719 นางสาวศรุตา  ยูโสะ

1720 นางสาวศศิธร  แสงอุไร



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1721 นางสาวศิตนันต์  ศรีสุวรรณ์

1722 นางสาวศิรารัตน์  เคลือบสูงเนิน

1723 นางสาวสรารัตน์  แสงข า

1724 นางสาวสิตางค์  ถนอมยศ

1725 นางสาวสุจินันท์  วัฒกี

1726 นางสาวสุดาภรณ์  เพชรมณี

1727 นางสาวสุดารัตน์  คงดี

1728 นางสาวสุทธิดา  สุวรรณมณี

1729 นางสาวสุภัสสร  คงรักษ์

1730 นางสาวสุภัสสร  ใสแป้น

1731 นางสาวสุภาพร  กลสามัญ

1732 นางสาวหทัยกาญจน์  สุดรอด

1733 นางสาวหน่ึงฤทัย  ฮ่านตุ้น

1734 นางสาวอนัญญา  หนูคล้าย

1735 นางสาวอภิญญา  ศรีเกิด

1736 นายอรรถชัย  จิตรแม่น

1737 นางสาวอรวรรยา  หนูเหมือน

1738 นางสาวอัญชลี  สอนเฉลิม

1739 นางสาวอาซีซะห์  ยูโซ๊ะ

1740 นางสาวอารีวรรณ  ปาทาน

1741 นางสาวอุทุมพร  พรมมา

1742 นางสาวเอ้ืออารี  จงจิตร

ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำอังกฤษ)

1743 นางสาวกชพร  รัตนกานตะดิลก

1744 นางสาวกมลวรรณ  แตงขาว

1745 นางสาวกฤติยา  กรุงไกรจักร

1746 นางสาวกัณฐิกา  สันเสมศรี



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1747 นางสาวกัตติมา  ปรางปราสาท

1748 นางสาวกีรติกา  มะเนาะ

1749 นางสาวคณินทรา  คล้ายสุริยวงค์

1750 นางสาวจิตรานุช  ค ากลัน

1751 นางสาวจุฑามาศ  ค าสง

1752 นางสาวชนนิกานต์  บุญตา

1753 นางสาวชนากานต์  บิสลาม

1754 นางสาวชวัลลักษณ์  เทวเดช

1755 นายชวิน  บุญญานุพงศ์

1756 นายชากีรี  บุญพิศ

1757 นางสาวชุติมา  แก่นจันทร์

1758 นายเชิดศักด์ิ  เสมาพัฒ

1759 นางสาวซีร์ญาตี  นารีเปน

1760 นางสาวณภัทรสรณ์  ราชประดิษฐ

1761 นางสาวณัฐณิชา  ฤทธิจักร

1762 นางสาวณัฐธิชา  สิวายะวิโรจน์

1763 นางสาวณัฐสุดา  รัตนดากุล

1764 นางสาวเดียนนา  หวันเหล็ม

1765 นางสาวตติยา  แก้วละเอียด

1766 นายทรงยศ  อ้นทอง

1767 นางสาวทิพย์กานดา  ร าพัฒน์

1768 นางสาวธนัชชา  เมฆโซ่

1769 นางสาวธนิดา  ภิญโญอังกูร

1770 นางสาวธัญญพร  อ่อนแก้ว

1771 นางสาวธัญพร  ไชยบุญแก้ว

1772 นางสาวนพรดา  วุฒิมานพ

1773 นายนวพล  สะมะ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1774 นายนันทวุฒิ  จุลนวล

1775 นางสาวนันทิชา  นรดี

1776 นางสาวนาเดียร์  ซาดา

1777 นางสาวนิธินาฎ  นิโซ๊ะ

1778 นางสาวนุชนาฎ  ธรรมโสภณ

1779 นางสาวนุสรา  รัตนทองดี

1780 นางสาวบารีเราะฮ์  แวบือซา

1781 นางสาวบุญรัตน์  โตสุวรรณ์

1782 นางสาวบุณยานุช  แซ่เด่ง

1783 นางสาวปพิชญา  สมมาศ

1784 นางสาวปวีณ์นุช  ผิวเงิน

1785 นางสาวปิยะธิดา  นวลมุสิก

1786 นางสาวปิยะมาศ  นวลสมศรี

1787 นายผจรศักด์ิ  สุขรินทร์

1788 นายพลิศร์  ผูกจิตร

1789 นางสาวพัชรพร  ชัยยัณห์

1790 นายพัชรพฤกษ์  จ าปา

1791 นางสาวพัชราภา  ดินแดง

1792 นายพีรดนย์  ศรีวิจิตร

1793 นางสาวแพรวพรรณราย  ศรีอ่อน

1794 นางสาวภัทราวดี  ทองสงค์

1795 นายภาธร  หงษ์ทอง

1796 นางสาวภาสินี  จันทจักษุ

1797 นางสาวมณฑาทิพย์  ชูสุข

1798 นางสาวมุทริกา  อินนุรักษ์

1799 นางสาวยุพดี  สาระทรัพย์

1800 นางสาวเยาวเรศ  ถาวรมงคล



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1801 นางสาวรสสุคนธ์  จีนพันธ์

1802 นางสาวรอซา  เจ๊ะอุบง

1803 นางสาวรังสิมา  หนูด า

1804 นางสาวรัตนวดี  หนูด า

1805 นางสาวรัตนา  ราญไพร

1806 นางสาวรุสมาณี  สือนิล

1807 นางสาววนัชพร  แก้วมณี

1808 นายวรพล  ล้ิมประเสริฐ

1809 นางสาววรรณวิสาข์  รัตนะ

1810 นางสาววริศรา  มลศิริ

1811 นางสาววัชราภรณ์  ปานหวาน

1812 นางสาววาสนา  กลันธรรม

1813 นางสาววิชุดา  แซ่เฮ้ง

1814 นางสาววิภาวี  ก้องเบญจวัตร

1815 นางสาวแวนูรีดา  แวดือราโอะ

1816 นางสาวศกุนิชญ์  โพธิสุวรรณ

1817 นางสาวศกุลฏลา  เพชรหนองชุม

1818 นางสาวศตนันท์  พันชูศรี

1819 นางสาวศศิณิภักด์ิ  แก้วมา

1820 นางสาวศศิธร  ขุนทอง

1821 นายศักด์ิครินทร์  เดชพรหม

1822 นางสาวศิริประภา  เวชนุสิทธ์ิ

1823 นายศุปดิษฐ์  ช่อช้ัน

1824 นางสาวสกุณา  เหล็มนุ้ย

1825 นางสาวสรัลรัตน์  เฉลิมไทย

1826 นายสันติ  หงษ์ภิบาลศิริ

1827 นางสาวสานีรา  สะมะแอ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1828 นางสาวสาวิตรี  สันจิตร

1829 นางสาวสาอีนา  ลูมูมิโยง

1830 นางสาวสุกัยนา  สันองค์

1831 นางสาวสุกิจตา  ยะมณี

1832 นางสาวสุณิชชา  ยอดแก้ว

1833 นางสาวสุธาสินี  รองพินิจ

1834 นางสาวสุปรียา  กัณฐสุทธ์ิ

1835 นางสาวสุภัทรา  มานะจิตต์

1836 นายสุรศักด์ิ  พุทธคุ้ม

1837 นางสาวสุรัยฟา  เบ็ญยุโส๊ะ

1838 นางสาวโสรญา  คงช่วย

1839 นางสาวหทัยภัทร  หลีแจ้

1840 นาย อ.พลรัตน์  รัตนพันธ์

1841 นางสาวอริสรากรณ์  ศรีธีรวิชัย

1842 นางสาวอริสา  ขุนด าหริ

1843 นางสาวอัยนา  กาวีเขต

1844 นางสาวอัสมาวาตี  หะยีดอเลาะ

1845 นางสาวอาซีซะห์  บาราเฮ็ง

1846 นางสาวอาทิตยา  โต๊ะจิ

1847 นางสาวอาทิตยา  ทิมม่ัน

1848 นางสาวอาสารีนา  ดอเลาะ

1849 นางสาวอินทิรา  โซ๊ะประสิทธ์ิ

1850 นางสาวโอเปีย  มะหะหมัด

1851 นางสาวฮายัตต์  ยีกาเดร์

ศิลปศำสตรบัณฑิต (อำเซียนศึกษำ)

1852 นางสาวกัญญารัตน์  หนูเพชร

1853 นางสาวกุลธิดา  พิชัยฤกษ์



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1854 นางสาวจริยา  ถนอมปัก

1855 นางสาวจุฑาทิพย์  ยอดทอง

1856 นางสาวเฌอรีดา  ทองม่ัน

1857 นางสาวธิดารัตน์  สมสุริยวงค์

1858 นายพรพล  ศรีเจ้า

1859 นางสาวภูริชญา  กามูจันทรดี

1860 นางสาววิภารัตน์  ภิรมรักษ์

1861 นางสาวศิรภัสสร  ผดุงสัตย์

1862 นางสาวศิริรัตน์  กล่ินมาลี

1863 นางสาวศุภนิดา  อาดหมาด

1864 นางสาวหัสทญา  ชูวิเชียร

1865 นายอินทัช  นิตยเดชพัฒน์

1866 นางสาวอิสรา  อาแว

ส ำนักวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ

สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต (สถำปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

1867 นายปริญญา  สุวรรณ

1868 นางสาวศิวพร  เขียวจันทร์

สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต (สถำปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับสอง

1869 นายนคริน  บัวหลวง

1870 นายพงศ์สรรศ์  สัมฤทธ์ิ

1871 นายศุภวิชญ์  สิงห์สายชล

ศิลปบัณฑิต (กำรออกแบบภำยใน)

1872 นางสาวกมลวรรณ์  ธรรมรัตน์ฒิกุล

1873 นางสาวเกศินี  นิยมลาภ

1874 นางสาวนิฟุฎดลา  นิจินิการี

1875 นางสาวเนตรนภา  สวัสด์ิทับ

1876 นางสาวศุภลักษณ์  นาคแก้ว



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1877 นายอับดุลรอมาน  แวสือแม

สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต (กำรออกแบบอุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์)

1878 นางสาวชนาธินาถ  กาเล่ียง

1879 นายธนนันท์  ชุมชาติ

1880 นายธนากร  ไกรเทพ

1881 นายวัชรินทร์  กะโนนแสง

1882 นายอับดุลกอฮาร์  ยาซิง

สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต (สถำปัตยกรรม)

1883 นางสาวกนกวรรณ  ขอนทอง

1884 นางสาวกัญญารัตน์  สังข์เนียม

1885 นางสาวกิตติยา  แสงขาว

1886 นางสาวเกวลิน  บ้านควน

1887 นางสาวฉัตราวดี  เพชรหล่อ

1888 นายชยพศ  โอสถ

1889 นางสาวณัฐญา  บดีรัฐ

1890 นางสาวณัฐธิดา  ร่มแก้ว

1891 นายณัฐนนท์  เพชรกูล

1892 นายถิรวุฒิ  นุชประมูล

1893 นายธนพงษ์  ชุมพล

1894 นายธนภัทร  ศรีคูณ

1895 นายธีระพงษ์  มะลิพันธ์

1896 นายนวรัฐ  ติยะวงศ์

1897 นางสาวเนตรศุภางค์  ชูพยัคฆ์

1898 นายภูมิธรรม  ดวงคงทอง

1899 นางสาวรัตนา  มาผาสุข

1900 นายวายัง  ครชาตรี

1901 นายศิธร  เพ็ญพร



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1902 นางสาวศุภมิตรา  จบถ่ิน

1903 นายสุกรียา  อาบา

1904 นางสาวอัยลดา  ชนะกุล


