
ล ำดับ วุฒิปริญญำ

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธำและส่ิงแวดล้อม)

1905 ว่าท่ีร้อยตรีณรงศักด์ิ  สีขาว

1906 นางสาวพรวิมล  เวชสิทธ์ิ

ส ำนักวิชำศิลปศำสตร์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (เอเชียศึกษำ)

1907 นางณัชธัญนพ  สุขใส

ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ควำมปลอดภัย และสุขภำพ)

1908 นางสาวธินาพร  สุทธิวิริยะ

สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต

1909 นางสาวกวินธิดา  จีนเมือง

1910 นางสาวชญานิศ  ชมบุญ

1911 นายนเรศักด์ิ  แก้วห้วย

1912 ว่าท่ีร้อยตรีเบญจวรรณ  บริเพชร

1913 นางสาวอัสลีษา  กาซอ

ส ำนักวิชำสำรสนเทศศำสตร์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

1914 นายพิรศุษม์  เกตุเลิศประเสริฐ

ส ำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจัดกำรมหำบัณฑิต (กำรจัดกำร)

1915 นางสาวณัฐธิดา  สังข์ศรีสังข์

1916 นายพชรพงศ์  ศรีรัตนพันธ์

1917 นางสาวลลิดา  นวกิจไพฑูรย์

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (บริหำรธุรกิจ)

1918 นางสาวฐิติมา  ช่ืนวิเศษ
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ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1919 นางสาวนฤมล  เจริญจิตร

1920 นางสาวรังสินี  ชาสุวรรณ

1921 นางสาวหยาดพิรุณ  ขุนศรี

บัณฑิตวิทยำลัย

กำรจัดกำรมหำบัณฑิต (กำรจัดกำร)

1922 Mr.Keji  Chen

1923 Mr.Junhao  Huang

1924 Ms.Jia  Liang

1925 Mr.Xianming  Li

1926 Ms.Xiao  Han

1927 Mr.Maoyuan  Li

1928 Mr.Yongkang  Chen

1929 Mr.Mingguang  Zhao

1930 Ms.Minke  Li

1931 Ms.Minjun  Qin

1932 Mr.Wenkai  Ma

1933 Mr.Haiyang  Zhou

1934 Ms.Yi  Sun

1935 Ms.Yisha  Ma

1936 Mr.Yibin  Lin

1937 Mr.Hui  Jiang

ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำรเกษตร)

1938 นางสาวมานิตา  มุขดาร์

ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (กำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ)

1939 นางสาวชุติพร  ด่านสุวรรณ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (กำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน)

1940 นางสาวสุชาดา  ธานีรัตน์

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต (วิศวกรรมโยธำและส่ิงแวดล้อม)

1941 นางสาวกรกนก  ศรีนวลสุข

ส ำนักวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ

สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต (กำรออกแบบอุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์) เกียรตินิยม

อันดับหน่ึง

1942 นางสาวชนิตา  ควนวิไล

1943 นางสาวบุญญิสา  ทองเกต

สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต (สถำปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

1944 นางสาวจีน่า  สาและ

1945 นางสาวศิวะพร  พรมรัตน์

1946 นายสหพล  จันทร์พงษ์

ศิลปบัณฑิต (กำรออกแบบภำยใน) เกียรตินิยมอันดับสอง

1947 นางสาวทัศนีย์  กองสุข

1948 นางสาวนานีต้า  ตอกอย

1949 นางสาวนูรุลญันนะห์  พิทักษ์จิตต์

สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต (กำรออกแบบอุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์) เกียรตินิยม

อันดับสอง

1950 นางสาวปลายณัฐิ  ศรีหาพุฒ

สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต (สถำปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับสอง

1951 นายชาญณวุฒิ  ทองพูนศรี

1952 นางสาวณัฐนรี  วัชระสวัสด์ิ

1953 นางสาวทัศญาภรณ์  เก้ือชู

1954 นายภสันต์  พัฒหาญ

1955 นายภูวสิษฏ์  บัวขาว



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1956 นางสาวมิณธิรา  พะสุนิ

1957 นางสาวรุสนี  ยูโซะ

1958 นางสาววันอัสรา  แวหะมะ

1959 นางสาวศิริรัตน์  ละอองเอก

1960 นางสาวสุพัตรา  กัญหผะลา

1961 นางสาวอาทิตยา  ทองเทพ

ศิลปบัณฑิต (กำรออกแบบภำยใน)

1962 นางสาวบุลภรณ์  ธรรมเนียม

1963 นางสาวยลดา  อักษรกูล

1964 นางสาวอารีรัตน์  สาระ

สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต (กำรออกแบบอุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์)

1965 นายชนายุส  พลฤทธ์ิ

1966 นางสาวชมพูนุช  พุทธยอด

1967 นางสาวบัญจรัตน์  แซ่กอ

1968 นายภาณุวัฒน์  เพ็ชรสงค์

1969 นายรัฐนันท์  แก้วพลับ

1970 นายวรวิทย์  มหาโคตร

สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต (สถำปัตยกรรม)

1971 นางสาวจิมากร  ทิววัฒน์ปกรณ์

1972 นายเจษฎาภรณ์  จุทอง

1973 นายธรรมนูญ  สายค้้า

1974 นายนราธิป  พันทอง

1975 นางสาวนวพร  จิตรามาศ

1976 นางสาวนูรีซัน  เปาะอีแต

1977 นายปพนสรรค์  วรรคจันทร์

1978 นางสาวพัทธ์ทัย  บุญแอ

1979 นางสาวเพ็ญจันทร์  ชูมณี



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

1980 นายฟาฎิล  บินรินทร์

1981 นางสาวฟาตีม๊ะห์  อุมา

1982 นางสาววรัชยา  คุระศรี

1983 นายศิริชัย  รอดโอ่

1984 นายศิวกร  บูชากรณ์

1985 นายสมยศ  คานะมี

1986 นางสาวสโรชา  สุวรรณมณี

1987 นางสาวสิริกานต์  มุสิกะ

1988 นางสาวสิริลักษณ์  พูลพิพัฒน์

1989 นางสาวสุวิชชดา  ไม้อ่อน

1990 นางสาวโสภิดา  เสตะสุนทร

1991 นางสาวอริสา  ปิติพันธ์ภักดี

ส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์

วิทยำศำสตรบัณฑิต (กำยภำพบ ำบัด) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

1992 นางสาวเขมิกา  จงจิตต์

1993 นางสาวธัญลักษณ์  นิลถนอม

1994 นางสาวธันยพร  สิงหเดชา

1995 นางสาวพิชญ์สินี  ดิษฐาพร

1996 นางสาววราทิพย์  จันทร์แจ่ม

1997 นางสาวอามีนา  มะหมัด

1998 นายฮาริส  สะอง

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคนิคกำรแพทย์) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

1999 นางสาวกมลทิพย์  จันทร์อุ่น

2000 นางสาวกฤษณพร  บุญคงจงใจ

2001 นางสาวกันต์พิชญา  สุวรรณรัตน์

2002 นางสาวกาญจนมาศ  ทับเท่ียง

2003 นางสาวจิรนันท์  ทองฤทธ์ิ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

2004 นางสาวจิรัฎฐิติกาล  วิวรรณ

2005 นางสาวเจนจิรา  สมุทรไทย

2006 นางสาวฉัตธรัตน์  มัจฉาชาญ

2007 นางสาวชลนิภา  พลรบ

2008 นางสาวชุติมา  ชัยสงคราม

2009 นางสาวซัลมา  บิลละโสย

2010 นางสาวซาฟียา  สาแม

2011 นายไซฟุดดีน  อาบู

2012 นายเดชาวัต  วงศ์พรต

2013 นางสาวธัญพิชชา  พิกุลทอง

2014 นางสาวนภสร  ทองโสภา

2015 นางสาวนวรัตน์  แสงนพรัตน์

2016 นางสาวนัทธ์หทัย  ชาญกสิกรณ์

2017 นางสาวนิรุสดา  หะยีนิมะ

2018 นางสาวเบญจรัตน์  เกล้ียงสะอาด

2019 นายเบญจเสฏฐ์  จันทร์งาม

2020 นางสาวปรีณาพรรณ  ใจห้าว

2021 นางสาวปวีณ์สุดา  หวังปัญญา

2022 นางสาวพนริตา  ไทยราช

2023 นางสาวภรณ์ทิพย์  คันชัย

2024 นางสาวภัทราวดี  เลขวิจิตร

2025 นางสาวภาวิณี  มะแตฮะ

2026 นางสาวรูเบนญี  โต๊ะหีม

2027 นางสาววารี  แสงน้อย

2028 นางสาวศิริขวัญ  ไชยวัฒน์

2029 นางสาวศิริวรรณ  จันทร์ราตรี

2030 นายศิวณัฏฐ์  เดชทัพ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

2031 นางสาวสุกัญญา  พุ่มจันทร์

2032 นางสาวสุภาภรณ์  ภาคชัย

2033 นางสาวสุภาวิตา  พฤกษาพันธ์ุรัตน์

2034 นางสาวสุรัตวดี  แก้วแล

2035 นางสาวสุไวด้า  วิสาละ

2036 นางสาวอนงค์นาถ  ชนีมาส

2037 นางสาวอริญาภรณ์  พันธ์บุดดา

2038 นายอัฏฐชัย  แซ่เจีย

2039 นางสาวอาซีซะห์  อาบูบาเกอร์

วิทยำศำสตรบัณฑิต (กำยภำพบ ำบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง

2040 นางสาวกมลชนก  น้อย

2041 นางสาวกาญจนา  จงใจ

2042 นายณัฐพิสุทธ์ิ  จิรจ้ารัสกุล

2043 นางสาวเตชินี  ส้าลีเมือง

2044 นางสาวนิชานันต์  เก่งเดชา

2045 นางสาวปิยาภรณ์  จันทร์เพ็ง

2046 นางสาวภัทรพร  เพ็งนวล

2047 นางสาวมณฑกาญจน์  ทองเจริญ

2048 นางสาวสมฤทัย  พรหมแก้ว

2049 นางสาวสุดธิดา  บุญเกิด

2050 นางสาวสุวนิตย์  วิจิตรเวชการ

2051 นางสาวอัยนะห์  ดะมะ

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคนิคกำรแพทย์) เกียรตินิยมอันดับสอง

2052 นางสาวกนกพร  ธนบัตร

2053 นางสาวจิรัศยา  ศรีสระ

2054 นางสาวจิราพร  ค้าเครือ

2055 นางสาวฉัตรทริกา  ทองมาก



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

2056 นางสาวซูไรดา  หมาดโหยด

2057 นางสาวณัฐณิชา  ช่วยเอ้ือ

2058 นายณัฐพงศ์  สงเสน

2059 นายธนพจน์  บุญชู

2060 นางสาวนภสร  ภู่ทอง

2061 นางสาวนันทาวีย์  ทองช่วย

2062 นางสาวนันธิกานต์  ทองศรี

2063 นางสาวนูรีดา  ปอเนาะ

2064 นางสาวบุษบา  ฤทธิชัย

2065 นางสาวบูชรอ  ดือราโอะ

2066 นางสาวปนัสยา  จันทร์ทอง

2067 นางสาวปาริฉัตร  เสือปาน

2068 นายพงศกร  แดงเอียด

2069 นางสาวพลอยไพลิน  คงดุก

2070 นางสาวพิมพ์ชนก  บัวเพ็ชร์

2071 นางสาวเพ็ญวดี  คงต้อง

2072 นางสาวฟานูร  สันหมาน

2073 นางสาวฟาลัก  โต๊ะยะเล

2074 นายภานุพงษ์  คงยนต์

2075 นางสาวเมธาวี  จงขยัน

2076 นางสาวรชณกร  หาญสวัสด์ิ

2077 นางสาววานิษฐา  ใครชม

2078 นางสาวศศิรัตน์  โส๊ะเบ็ญอาหลี

2079 นางสาวสุกาญจนา  สุขทองดี

2080 นางสาวสุธารินี  คงชัย

2081 นางสาวสุภาพร  สดมพฤกษ์

2082 นายอดุลย์ศักด์ิ  ศึกษากิจ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

2083 นางสาวอภิชญา  วิบุญพันธ์

2084 นางสาวอมลรดา  คงยศ

2085 นายอัลอามีนต์  ละแซ

2086 นางสาวอารียา  หล้ามะโฮง

2087 นางสาวอินทิรา  พุทธิรักษ์

2088 นายฮีลมี  มาดีโมง

2089 นางสาวฮุสนา  มะดอรอแม

วิทยำศำสตรบัณฑิต (กำยภำพบ ำบัด)

2090 นางสาวกนกกร  พัฒพ่วง

2091 นางสาวกษมา  กะหรีม

2092 นางสาวกัญธิชา  จ่ัวนาน

2093 นางสาวกันตินา  บากา

2094 นางสาวขนิษฐา  ทองอ้ม

2095 นางสาวฆอดีญะฮ์  เจ๊ะมุ

2096 นางสาวจิราภา  จันทร์ทองทิพย์

2097 นางสาวจุไรรัตน์  ธรรมโชติ

2098 นางสาวเจนจิรา  จันสมุทร

2099 นางสาวชญานิษฐา  ค้าเอียด

2100 นางสาวซัมซีย๊ะ  มะสากา

2101 นางสาวซาบีลา  หลีปุ่ม

2102 นางสาวซูบัยยะห์  ยูโซะ

2103 นางสาวญาณิศา  สมตน

2104 นางสาวณัชชา  ทัพใหญ่

2105 นายณัฐกิตต์ิ  ยงประเดิม

2106 นางสาวณัฐฐินาถ  นาควิจิตร

2107 นางสาวณัฐธิดา  ฆ้องบ้านโข้ง

2108 นางสาวธนัชพร  ซ่ือพิทักษ์มงคล



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

2109 นายธีระศักด์ิ  จารีย์

2110 นางสาวนริสา  ยีหละ

2111 นายนัสรี  วาหาบ

2112 นางสาวนัสรีน่า  เนสะแหละ

2113 นางสาวนาฎณิดา  ปานสิทธ์ิ

2114 นางสาวนารีมาน  รอฟียะ

2115 นางสาวนูรฟาตี  มะดีเย๊าะ

2116 นางสาวนูรลัยลา  อาเย๊าะแซ

2117 นางสาวนูรฮัมชาด  หะยียูโซะ

2118 นางสาวนูรีซัน  มาแฮ

2119 นางสาวบัณฑิตา  แก้วมณี

2120 นางสาวใบปอ  สงสุรินทร์

2121 นายปธานิน  จ้าปาทอง

2122 นางสาวประภัสสร  ก้องเสียง

2123 นางสาวปรารถนา  ปราบปัญจะ

2124 นางสาวปราวดี  พัฒศรีเรือง

2125 นางสาวพนิดา  เกิดสม

2126 นางสาวพรรษมนตร์  เครือยศ

2127 นางสาวพิมลักษณ์  เจริญผล

2128 นางสาวฟัรฮานา  สาหะตี

2129 นางสาวฟารีด้า  จันทนา

2130 นางสาวฟารีด้า  ช่ังหนิ

2131 นายมูฮัมหมัด  อูมาร์

2132 นายมูฮัมหมัดชารีฟ  ส้าลี

2133 นางสาวย๊ะไรนัท  โดยหมะ

2134 นางสาวรสิตา  เหละดุหวี

2135 นางสาวเรณุกา  เพชรภักด์ิ
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2136 นางสาววดี  โรจเรณุมาศ

2137 นางสาววานีตา  อูเซ็ง

2138 นางสาวแวฮานีซะห์  มะดือราวี

2139 นางสาวศรุตา  จันทร์เจือมาศ

2140 นางสาวศรุตา  บิลละโสย

2141 นางสาวสมารินทร์  ป่ันสุวรรณ์

2142 นางสาวสะไบทิพย์  วงศ์ใหญ่

2143 นางสาวสาริณี  ผ่องแผ้ว

2144 นางสาวสาวินี  เดชอรัญ

2145 นางสาวสีตีมาเรียรีซา  มะตาเฮ

2146 นางสาวสุชานาถ  แสงทอง

2147 นางสาวสุชาวดี  ย่ีส้ิน

2148 นางสาวสุดารัตน์  วังวิสัย

2149 นางสาวสุนิสา  ปทาน

2150 นางสาวสุรัสวดี  กูแหม

2151 นางสาวสุลัยลา  ดอเลาะยะ

2152 นายอดิศร  คลองร้ัว

2153 นางสาวอนิตยา  ตอแลมา

2154 นางสาวอนีซา  โกะสะ

2155 นางสาวอภิสรา  หอมแพน

2156 นางสาวอรรัมภา  คมกล้า

2157 นางสาวอรวรรณ  ขวัญด้า

2158 นางสาวอรวรรยา  หม่ืนศรี

2159 นางสาวอัญมณี  เจียมมาลา

2160 นางสาวอาซีฟา  อินทรัตน์

2161 นางสาวอาซียะ  ยือลาแป

2162 นางสาวอาอีเสาะ  ตะทู
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2163 นายอิซรอน  เซะ

2164 นางสาวอุษณา  วงษ์อุดดี

2165 นางสาวอุสมาพร  เจ๊ะนะ

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคนิคกำรแพทย์)

2166 นางสาวกมลทิพย์  ทิมศรี

2167 นางสาวกรรณิการ์  เวทยไวกูณฐ์

2168 นายกฤษดา  อยู่บุรี

2169 นายก้องเกียรติ  ชัยรส

2170 นางสาวกอรีอะห์  ดอเลาะ

2171 นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วทิพย์

2172 นางสาวการียะห์  มามุ

2173 นางสาวก่ิงกาญจน์  ก่ิงทอง

2174 นางสาวกีรติกา  พุ่มโพธ์ิ

2175 นางสาวกุณธิกา  ขุนไชย

2176 นางสาวเกศินี  ศิริธรรม

2177 นางสาวเกสรา  มามะ

2178 นางสาวขวัญฤดี  ทิพเนตร

2179 นางสาวคอยรียะห์  ดือราแม

2180 นางสาวคอลีเยาะ  ดือราวี

2181 นางสาวคานซา  ก้าโหรด

2182 นางสาวจิราภรณ์  เทพวาที

2183 นางสาวจิวารีย์  มะลี

2184 นางสาวจุฑาทิพย์  ช่วยพันธ์

2185 นางสาวจุฑามณี  ด้วงแก้ว

2186 นางสาวจุฬาลักษณ์  สุทธิรักษ์

2187 นางสาวเจนน่ี  แนะนวน

2188 นางสาวชฎารัตน์  รัตนขันแสง
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2189 นางสาวชนาธินาถ  หมานมานะ

2190 นายชารีฟ  ด่าหมิ

2191 นางสาวชารีมา  เหมเย๊ะ

2192 นางสาวชินันพร  ฐานิวัฒนานนท์

2193 นางสาวซะดียะฮ์  หะยีหะมะ

2194 นางสาวซาฮีดา  เจ๊ะหะ

2195 นางสาวซูไรฮา  มามะ

2196 นางสาวฐานิตา  ตัสโต

2197 นายณัฏฐกัลย์  หัตพรหม

2198 นางสาวณัฐฐิตา  น้อยษา

2199 นางสาวดวงกมล  ครูสอน

2200 นายตูแวรุสลัน  นิมะ

2201 นางสาวทิพย์สุคนธ์  นวนกลอง

2202 นางสาวทิพย์สุดา  มณฑา

2203 นางสาวธนวรรณ  ไม้แก้ว

2204 นางสาวธนัชพร  ค้าคุ้ม

2205 นายธนาวุฒิ  แก้วดู

2206 นางสาวธมลวรรณ  ปึกทรัพย์

2207 นายธรรมนูญ  โพทะโสม

2208 นายธรรมศาสตร์  เดชารัตน์

2209 นางสาวธัญญลักษณ์  หนูสุข

2210 นายธีรศักด์ิ  สระทอง

2211 นางสาวนภาพร  โชติประเสริฐ

2212 นางสาวนภิสา  วงศ์เกษร

2213 นางสาวนัฐฑิกา  ปรีชาชาญ

2214 นางสาวนันทิพร  สุขบางนบ

2215 นางสาวนัสรินทร์  บิญอะหมัด
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2216 นางสาวนิสรีน  นิมะ

2217 นางสาวนิสรีน  พรชัย

2218 นางสาวนีรชา  บรรสาร

2219 นางสาวนีรนุช  ต้ิงด้า

2220 นางสาวนุสบา  ศรีรัตน์

2221 นางสาวนูรไอนี  สาเมาะ

2222 นางสาวนูรฮายาตี  สะนิ

2223 นางสาวนูรฮูดา  สือเตาะ

2224 นางสาวนูรี  มะมิง

2225 นางสาวนูรีน  หลงขาว

2226 นางสาวเบญจมาภรณ์  โอมเพียร

2227 นางสาวปกิตตา  พันธ์อุบล

2228 นายปฏิพัทธ์  บัวด้า

2229 นางสาวปฏิมา  เจะมะ

2230 นางสาวประภัสสร  มหรรนพ

2231 นางสาวปริยากร  วังคูณ

2232 นางสาวปัญญวี  มัยวงศ์

2233 นางสาวปาณิสรา  พรหมสวัสด์ิเดชา

2234 นางสาวปิยรินทร์  ชูนุ้ย

2235 นางสาวพนิดา  สุทธิภูล

2236 นางสาวพัชรพร  สกุลสุจิราภา

2237 นางสาวพัณณิตา  โพธิมาตย์

2238 นางสาวพันธิภา  แสงโคกทราย

2239 นางสาวพิมพ์ชนก  ภาสพานทอง

2240 นางสาวเพชรรัตน์  มุ่งมาตร

2241 นางสาวเพ็ญนภา  ลิบขาว

2242 นายฟะห์มี  เปาะสา
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2243 นางสาวฟาฏีนะฮ์  โต๊ะขวัญ

2244 นางสาวฟิตรียา  เจะแว

2245 นางสาวฟิรดาว  อามิง

2246 นางสาวเฟาซียะห์  นิเด

2247 นางสาวภัทรภรณ์  ต้ังม่ัน

2248 นางสาวภัทรวดี  ลาเต๊ะเก๊ะ

2249 นางสาวมนัชญา  ปล่ังดี

2250 นางสาวมลธิกานต์  ล้าพล

2251 นางสาวมัลลิกา  นันทสุทา

2252 นางสาวมาชิตา  สูหลง

2253 นายมูฮัมหมัดฮาริซ  หะยีอาแว

2254 นายรณกร  จันแก้ว

2255 นางสาวรมิตา  จงบุญเจือ

2256 นางสาวรอฮายา  ขาเร็ง

2257 นางสาวรอฮายู  สะรี

2258 นางสาวรัตติยากร  วังหนองเสียว

2259 นางสาวรุสมีนี  หะยีเต๊ะ

2260 นางสาวลิลล่าณา  วงทิตย์

2261 นายวชิรวิชญ์  อินฉ้วน

2262 นายวัฒนา  ชูแก้ว

2263 นายวัลลภ  พรมสุวรรณ์

2264 นางสาววานีต้า  เจ๊ะหะ

2265 นางสาววารัตดา  รักสิงห์

2266 นางสาววินัญญา  จ้าปากลาย

2267 นายวิลดาน  หะยีหามะ

2268 นางสาววิไลวรรณ  สงแก้ว

2269 นายวุฒิชัย  ใสภาค
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2270 นางสาวแวอาฟีฟะห์  แวมิง

2271 นายศรัณยภัทร  กิจเกษมสัมพันธ์

2272 นายศักรินทร์  จิตรหลัง

2273 นางสาวศิริภาพร  บุญน้อย

2274 นางสาวศิริมาภรณ์  โยธี

2275 นายศิริวัฒน์  พุ่มนวล

2276 นางสาวสตรีรัตน์  ชายเขาทอง

2277 นางสาวสริตา  วิชัยดิษฐ

2278 นางสาวสลิลทิพย์  มุสิกะอินทร์

2279 นางสาวสวัสศร  สมมิตร

2280 นายสหัสวรรษ  อับดุลเลาะห์

2281 นายสิริวิชญ์  ยอดศรี

2282 นางสาวสุกฤตากร  อ่อนชุลี

2283 นางสาวสุดารัตน์  อุปเสน

2284 นางสาวสุธาศิณี  ย่าสันติ

2285 นางสาวสุธิดา  หงษ์ทอง

2286 นางสาวสุนิสา  ลาเต๊ะ

2287 นางสาวสุพรรณี  ทนงค์

2288 นางสาวสุภาพร  บ่าพิมาย

2289 นางสาวสุภาวดี  สังข์แก้ว

2290 นางสาวสุภิกา  ช่วยเกล็ด

2291 นางสาวโสรยา  เอียดหวัง

2292 นางสาวหัสยา  ศรีรัตน์

2293 นายอนุสิทธ์ิ  เพียงสุวรรณ

2294 นางสาวอรวี  ฆังคะมโณ

2295 นางสาวอรุณี  ค้ามีแก่น

2296 นายอวิรุทธ์ิ  จงไกรจักร
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2297 นางสาวอักลีมา  สันหลี

2298 นางสาวอัณญมณี  พราหมพิทักษ์

2299 นายอับดุลเลาะ  เจ๊ะโซะ

2300 นางสาวอัฟตีนา  บูลายามา

2301 นางสาวอัฟนาณย์  สีวัน

2302 นายอัฟฟัน  ปะจูศาลา

2303 นายอัฟวัน  นิเด็ง

2304 นายอัมรอน  หมัดปาน

2305 นางสาวอัยมี  หะยีดอเลาะ

2306 นางสาวอัสมีดา  หมะอุเส็น

2307 นางสาวอาดีละห์  ดอเฮง

2308 นางสาวอามาณี  จิตต์ประไพ

2309 นางสาวอามีนา  หนุนพ่อเด็น

2310 นางสาวอายม่ี  เจ๊ะนิ

2311 นางสาวอาริยา  สารพงศ์

2312 นางสาวอารียา  ไมมะหาด

2313 นางสาวอุบลวรรณ  เมฆตรง

2314 นางสาวอุรวะฮ์  ดอเลาะ

2315 นายเอกณรงค์  ณ ด้า

2316 นายโอฬาร  จันทร์จวง

2317 นางสาวฮานาดียะห์  มูซอ

2318 นายฮาฟิตร์  บูหัส

ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์

วิทยำศำสตรบัณฑิต (อนำมัยส่ิงแวดล้อม) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

2319 นางสาวจีระนันท์  ก้าวล่ิม

2320 นางสาวรุ่งอรุณ  อุ่นค้า

วิทยำศำสตรบัณฑิต (อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
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2321 นางสาวซาฟูรอ  ยาโงะ

2322 นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณตานนท์

2323 นางสาวธนพร  เมียงเมิน

2324 นางสาวนิตยา  อ่วมแสง

2325 นางสาวนิธิพร  เพ็ชรค้า

2326 นางสาวพนิษฐา  แก้วมณี

2327 นางสาวศรีวิมล  ไทยเฉลิมชาติ

สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

2328 นางสาวเกวลิน  สมาธิ

2329 นางสาวชญานิศ  พันนาสี

2330 นายตะวัน  บ้ารุงชู

2331 นางสาวทิติยา  มูลจันทร์

2332 นางสาวนิตยา  ธรรมโชติ

2333 นางสาวปฐมาภรณ์  พงศ์ทลุง

2334 นางสาวปาลิตา  รัตนโสภณ

2335 นางสาววรวรรณา  เลขานุกิจ

2336 นางสาววิชญา  จันหอม

2337 นางสาวสิรามล  ย่องเซ่ง

2338 นางสาวสุชาดา  เอ่ียมองอาจ

วิทยำศำสตรบัณฑิต (อนำมัยส่ิงแวดล้อม) เกียรตินิยมอันดับสอง

2339 นางสาวมาริสา  โถชาลี

2340 นายมูฮ้าหมัดกัดดาฟี  เจ๊ะโก๊ะ

2341 นางสาววรนิษฐา  ท่วมเพ็ชร

วิทยำศำสตรบัณฑิต (อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย) เกียรตินิยมอันดับสอง

2342 นางสาวกุลสินี  หนิเสะ

2343 นางสาวชุรีพร  เวชผสาร

2344 นางสาวดลพร  ไชยชนะ
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2345 นางสาวตัสนีม  แวและ

2346 นางสาวธัญรัตน์  คะเชนทร์

2347 นางสาวนภัสสร  วรรณบวร

2348 นางสาวนูรีซัน  ประดู่

2349 นางสาวพรนภา  เลาะลาเมาะ

2350 นางสาวพีรดา  มูลค้า

2351 นางสาวมณีพลอย  ก้าเหนิดทอง

2352 นางสาววริษฐา  พรมจันทร์

2353 นายสิทธิชัย  นาคแก้ว

2354 นางสาวสุภาวดี  คงทอง

2355 นายอาดีรอน  เหล็มหมาด

สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

2356 นางสาวกอซซานีย์  กูมีรอ

2357 นางสาวกูซาฮาร่า  กูจิ

2358 นางสาวจันทร์สุดา  กาลูหมูด

2359 นายโจนาธาน  แซ่ต้ัง

2360 นางสาวญานิกา  รัจรัญ

2361 นางสาวณิชกานต์  หนูหีต

2362 นางสาวธนัชพร  ผ่องแผ้ว

2363 นางสาวนรกมล  ฉายกะพันธ์

2364 นางสาวนูรไอดา  หะมะ

2365 นางสาวนูรีฮัน  บินอุเซ็ง

2366 นายพีรพงศ์  หนูทอง

2367 นางสาวภัคจิรา  อรุณรุ่งเรือง

2368 นางสาววริศรา  สุวรรณกาญจน์

2369 นางสาวศิริพร  บุญมี

2370 นางสาวศุภธิดา  ต้ัวโล้
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2371 นายสัญชัย  คงทน

2372 นางสาวสิรินทิพย์  ด้าจุติ

2373 นางสาวสุทธิดา  สนธิคุณ

2374 นางสาวสุนิตา  ทองสุกแสง

วิทยำศำสตรบัณฑิต (อนำมัยส่ิงแวดล้อม)

2375 นางสาวกมลลักษณ์  กองมณี

2376 นางสาวกรสกุล  วิเศษสินธ์ุ

2377 นางสาวกีรติกานต์  ฉิมกลาง

2378 นางสาวจิรัญยา  หนูน้อย

2379 นางสาวจุฑามาศ  เกษธ้ารง

2380 นางสาวซัลมี  ดอละ

2381 นางสาวซามีเราะห์  หะแว

2382 นางสาวซีตีนอร์ฟารัช  ยูโซ๊ะ

2383 นายซุลกอรนัยน์  แตรอแม็ง

2384 นางสาวซูไลลา  มะกาเด็ง

2385 นางสาวญาณิศา  ชูแก้ว

2386 นางสาวณัฐฌา  ทิพรองพล

2387 นางสาวธมลวรรณ  อินทอง

2388 นายธีรพงศ์  ปานยืน

2389 นางสาวนราวัลย์  วัฒนปักษ์

2390 นางสาวนฤมล  เพชรประพันธ์

2391 นางสาวนูร์ฟาดีละห์  อาแว

2392 นางสาวบัวชมพู  ธนบัตร

2393 นางสาวเพชรไพลิน  ฟุ้งเฟ่ือง

2394 นางสาวฟิตรี  แมเยะ

2395 นางสาวมณฑิรา  ด้าสอน

2396 นางสาวมนทิรา  มารยา
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2397 นางสาวมาลินี  มะเย็ง

2398 นายมูฮัมหมัดซารีฟ  เหงบารู

2399 นางสาวยุวดี  อารง

2400 นางสาวรุ่งนภา  หิรัญรัตน์

2401 นางสาววิภาวี  ทรัพย์แก้ว

2402 นางสาววีรวรรณ  เถนว้อง

2403 นายศุภชัย  สุขใหม่

2404 นางสาวสโรชา  สนาน้อย

2405 นางสาวสุกัญยา  ชามโสม

2406 นางสาวสุภลักษณ์  เนียนใจดี

2407 นางสาวสุรีดา  บิลระหมาน

2408 นางสาวเสาวณีย์  เรืองศรี

2409 นางสาวโสรยา  อักษร

2410 นางสาวหัซวานี  สะแลแม

2411 นางสาวอทิตยา  เจริญรูป

2412 นางสาวอธิยาพร  ศรีฟ้า

2413 นางสาวอรวรรณ  ฤทธิสังข์

2414 นางสาวอัฟนาน  สะมะลาเต๊ะ

2415 นางสาวอานิตตา  จิใจ

2416 นางสาวอาภัสรา  นุ้ยมีทรัพย์

2417 นางสาวฮานาน  อาสาบาโงย

2418 นางสาวฮาบีบะห์  กาโฮง

วิทยำศำสตรบัณฑิต (อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย)

2419 นางสาวกนกวรรณ  กลัดทอง

2420 นางสาวกรรณิการ์  แก้วศรีจันทร์

2421 นางสาวกัณยมล  สุวรรณ

2422 นางสาวกาญจนา  ค้าสนิท
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2423 นางสาวเกวลิน  แก่นแก้ว

2424 นางสาวเขมิกา  ธงชัย

2425 นางสาวคีตยา  สุดทอง

2426 นางสาวเจตชนก  เอ่ียมกล่ิน

2427 นางสาวชนกานต์  ไข่ด้วง

2428 นางสาวชมภู  ชูมาก

2429 นางสาวช่อผกา  จันทร์รัตน์

2430 นายชัชศิระ  ขนอม

2431 นางสาวซัลวานี  เบญนิแม

2432 นางสาวณัฐฐินันท์  รอดจันทร์

2433 นายณัฐนนท์  บุญพิทักษ์

2434 นางสาวดารีญา  หวังคะเด

2435 นางสาวตัสนีม  หะยีเด็ง

2436 นางสาวทิฆัมพร  เพชรหวล

2437 นางสาวทิพย์สุดา  ทองบาง

2438 นายธนาวุฒิ  ปินตา

2439 นางสาวธนิษฐา  สุขศรีสวัสด์ิ

2440 นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์บาง

2441 นางสาวธิดารัตน์  แช่ม

2442 นางสาวนุรฮายาตี  แลปิ

2443 นางสาวนูรมี  บราเซะ

2444 นางสาวนูรอัยนี  เหละดุหวี

2445 นางสาวนูรียะ  สาแม

2446 นางสาวบุษบา  บุษบรรณ

2447 นายประภวิษณ์  สวนจันทร์

2448 นางสาวปิยธิดา  ศรีจันทร์

2449 นางสาวปิยนุช  กาฬรัตน์
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2450 นางสาวเปรมยุดา  จินดาวงค์

2451 นางสาวผกายวรรณ  พรายพรรณ

2452 นางสาวพรเมษา  เช่ียวชาญวุฒิวงศ์

2453 นางสาวพัชรินทร์  สังรวมใจ

2454 นางสาวพิชญ์สินี  ช่อสม

2455 นางสาวพิมรวี  มีล่าม

2456 นางสาวภัสราภรณ์  มีเผือก

2457 นางสาวภาวิดา  นวลรัตน์

2458 นายภุชงค์  เกล้ียงกลม

2459 นายมฆวัน  พุมดวง

2460 นางสาวมนัสชนก  ช้างเขียว

2461 นางสาวมนัสวี  เอ้ียงกนก

2462 นางสาวมลธิตา  พรหมยา

2463 นางสาวมัยมูนน์  แอมิ

2464 นางสาวมารีน่า  สาเก

2465 นางสาวมีเรียม  จินดา

2466 นายยงกิต  แพ่งสภา

2467 นางสาวยานุมาศ  ผลามิโช

2468 นางสาวรุสนี  สายสวัง

2469 นางสาวโรซิต้า  ลิงาลาห์

2470 นางสาวไรหนับ  หมัดอะดัม

2471 นางสาวลลิตา  ชูพันธ์ุ

2472 นางสาววชิรญาณ์  ขันชะลี

2473 นางสาววนิดา  อารีชล

2474 นางสาววันฮารีสา  หาญทะเล

2475 นางสาววิรัญญา  นวลก้ิม

2476 นางสาวศศิประภา  เพ็งรัตน์



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

2477 นางสาวศาลยา  มะเลโลหิต

2478 นางสาวศิริวรรณ  หนูเพชร

2479 นายศุภกร  เรืองยังมี

2480 นางสาวศุภรัตน์  รักบ้ารุง

2481 นางสาวศุภวรรณ  มโหรสพ

2482 นางสาวศุภิสรา  แพน้อย

2483 นายสถาพร  วรินทรเวช

2484 นางสาวสมฤทัย  ชูเล็ก

2485 นายสิทธิพงศ์  ศรีฟ้า

2486 นางสาวสิมิลัน  อภิศักด์ิมนตรี

2487 นางสาวสิรภัทร  หิรัญสิทธ์ิ

2488 นางสาวสิริรัตน์  แก้วนุ่น

2489 นางสาวสีตีอาอีซ๊ะห์  เปาะจิ

2490 นางสาวสุทธิดา  ล่ันนาวา

2491 นางสาวสุพพัตรา  สุวรรณชาตรี

2492 นางสาวสุวิมล  แซ่เกา

2493 นายอภิชาติ  มีเดช

2494 นางสาวอรัญญา  เอ้งฉ้วน

2495 นางสาวอัสมา  ใบเย็มหมะ

2496 นางสาวอารีนา  กาเดร์

2497 นางสาวอิลมี  สาเมาะบือตา

2498 นางสาวฮานาน  หะยีมะมิง

2499 นางสาวฮาริษรา  ยอดวารี

สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต

2500 นางสาวกวิสรา  กามูจันดี

2501 นางสาวกานต์ธิดา  ราชบ้าเพิง

2502 นางสาวกุลนิษฐ์  ลิจ้วน
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2503 นางสาวแกมกาญจน์  แก้วจ้ารัส

2504 นางสาวจัสมี  พินิจทรัพย์

2505 นางสาวจุฑาทิพย์  บุญตรี

2506 นางสาวชุติภา  สามพิมพ์

2507 นางสาวซูเรียนี  บินบือราเฮง

2508 นางสาวณัฐธิดา  ชะตาแก้ว

2509 นางสาวณัฐสุดา  รัตนสิงห์

2510 นางสาวณีรยา  สูเร่

2511 นางสาวดวงพร  เสนา

2512 นางสาวธนภรณ์  สินสโมสร

2513 นางสาวธัญลักษณ์  เส้งอ่ิม

2514 นางสาวนรารัตน์  สายชล

2515 นางสาวนัฐชา  ศรีสวัสด์ิ

2516 นางสาวนูรซาพูรา  ลุกะนุ

2517 นางสาวนูรฟาร์ติน  เต๊ะ

2518 นางสาวนูรมี  มืองาฉา

2519 นางสาวนูรีย์  กูโน

2520 นางสาวเบญจวรรณ  ศรีนาม

2521 นางสาวปณัฐตา  สายวิจิตร

2522 นางสาวปณิดาภา  เกียรติเลขา

2523 นางสาวปภัสรา  พันธ์โณ

2524 นางสาวปริมล  จันทร์มัด

2525 นางสาวปรียาภัสสร์  พัฒบุตร

2526 นางสาวปัทมาภรณ์  ศรีทองเพ็ง

2527 นางสาวผกาวัลย์  พรมกูล

2528 นางสาวพัชรพร  ทับทิม

2529 นางสาวฟารีดา  ริตือมุง
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2530 นางสาวฟิตรีญา  เปาะแซยือไร

2531 นางสาวภัทราภรณ์  ผิวหูม

2532 นางสาวมณฑิตา  คงทอง

2533 นางสาวม่ิงขวัญ  อาจหาญ

2534 นางสาวมุรณี  เจะแม

2535 นางสาววันวิษา  แซ่เฮ่า

2536 นางสาววิรัลยุพา  รัตน์นราทร

2537 นางสาวศศิประภา  พิชัยรักษ์

2538 นางสาวศิริรัตน์  จันทร์ใย

2539 นางสาวสิริมา  คะหะปะนะ

2540 นางสาวสุดารัตน์  เห็นผลงาม

2541 นางสาวสุทธิดา  นาคะรมย์

2542 นางสาวสูไรดา  ลามอสีเตาะ

2543 นางสาวเสาวลักษณ์  เจือบุญ

2544 นางสาวอภิษฎา  ชัยเช้ือ

2545 นางสาวอลิสรา  ขวัญศรี

2546 นายอับดุลอาซิ  ยูโซ๊ะ

2547 นางสาวอัสยาน  ปูเต๊ะ

2548 นายอานัส  ละหมิด

2549 นางสาวฮุสนา  ดาแลเบาะ

ส ำนักวิชำสำรสนเทศศำสตร์

นิเทศศำสตรบัณฑิต (นิเทศศำสตร์) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

2550 นางสาวทอฝัน  ช่วยชู

2551 นายธนภัทร  เทพจันทร์

2552 นางสาวรุ่งอรุณ  ศักด์ิรามินทร์

2553 นายอัดดีน  ตุลยาพงศ์

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
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2554 นางสาวชัญญานุช  แซ่เจีย

2555 นางสาวบุษกร  พฤกษารัตน์

สำรสนเทศศำสตรบัณฑิต (กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทัล) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

2556 นายกตพล  บุญกาญจน์

2557 นายพิชัย  คล้ายประยูร

2558 นายเมธัส  อินทร์ทองปาน

2559 นายรัชภาค  ราชพิบูลย์

นิเทศศำสตรบัณฑิต (นิเทศศำสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง

2560 นายกอบบุญ  บูรโชควิวัฒน์

2561 นางสาวพิชญ์นรี  มนจริง

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน) เกียรตินิยมอันดับสอง

2562 นายปัญจพล  บุญเสน

2563 นางสาวปิยาพัชร  จินตนะรุ่งโรจน์

2564 นายรัฐธรรมนูญ  สังขะกิจ

2565 นายศุภณัฐ  หล้าโส๊บ

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสำรสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง

2566 นายธนกร  อินนิล

2567 นายธนากรณ์  จันทขันธ์

2568 นางสาวธัญสุดา  จินดวง

2569 นายพีรวัฒน์  จีระพิวัฒน์

2570 นายศราวุธ  แสนพยุหะ

2571 นางสาวสุชานันท์  จันมณี

2572 นางสาวฮาบีบะห์  หาบยุโซะ

สำรสนเทศศำสตรบัณฑิต (กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทัล) เกียรตินิยมอันดับสอง

2573 นายฐิติพงศ์  มานะจิตต์

2574 นายศุภณัฐ  คงหอม

2575 นางสาวศุภารมย์  จิตต์เก้ือ
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นิเทศศำสตรบัณฑิต (นิเทศศำสตร์)

2576 นางสาวกมลรัตน์  เสนาสวัสด์ิ

2577 นางสาวกัญญารัตน์  เกินเหลือ

2578 นายกานต์  สิทธิฤทธ์ิ

2579 นายกิตติศักด์ิ  เยาว์ด้า

2580 นายจารุพันธ์  พลไชย

2581 นางสาวจิรภา  ขุนณรงค์

2582 นางสาวจิรายุ  มากุล

2583 นายเจษฎากร  วาหะรักษ์

2584 นางสาวชญานิศ  ทิพย์โภชนา

2585 นางสาวชนิดาภา  หริกจันทร์

2586 นางสาวชลิตา  กล้าคง

2587 นางสาวชัชฎาภรณ์  ยีโกบ

2588 นายณัชพล  แสนภักดี

2589 นางสาวณัฐธยาน์  พละบุญ

2590 นายณัฐวุฒิ  ผิวน่ิมนวล

2591 นายธนทรัพย์  ไทยทองนุ่ม

2592 นางสาวธัญชนก  ชวนชิต

2593 นางสาวธิดารัตน์  กล่ันสุรินทร์

2594 นายนารายณ์ธิเบศ  จริงจิตร

2595 นางสาวเปมิกา  ชุมข้า

2596 นายพงษ์พันธ์ุ  จันทร์พัฒน์

2597 นายพงษ์ศักด์ิ  หนูกลับ

2598 นางสาวพัชรา  อาชาชาญ

2599 นายภาคิน  หัสภาค

2600 นายรณกฤต  อ่ึงบ้าเหน็จ

2601 นางสาวรัชฎาพร  มีแก้ว



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

2602 นางสาวรัชนีกร  ไตรรัตน์

2603 นางสาววรรณฑณี  จันปาน

2604 นางสาววริศรา  เลขาทิพย์

2605 นายวีรพล  ขนานเภา

2606 นางสาวศศิภักด์ิ  ศิริกระจ่าง

2607 นางสาวศุภกานต์  อุ่นเมือง

2608 นางสาวศุภนิดา  เกติยะ

2609 นางสาวศุภัชญา  วาดี

2610 นายศุรดิษย์  ปานมณี

2611 นางสาวสุรัสวดี  กล่อมเอ่ียม

2612 นางสาวอภิญญา  สายกระแสร์

2613 นางสาวอันธิกา  รักษาพล

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน)

2614 นายกรินทร์  เกตุพงษ์

2615 นายกัมพล  เงินส่ง

2616 นางสาวกานต์ธิดา  สืบสุพันธ์วงศ์

2617 นายกิตติพงศ์  แก้วบุญ

2618 นายคิม  บุญเสริม

2619 นายจริณทร์พร  ชูทอง

2620 นายจิรกิตต์  นนทะชัย

2621 นายจิรพนธ์  ใจยะกว้าง

2622 นายเจษฎา  แสงสุวรรณ

2623 นางสาวชนกานต์  บุญสุด

2624 นางสาวชัญญานุช  ปานแก้ว

2625 นายซิดดิก  คุ้มบ้าน

2626 นายณัฐชานนท์  ทองน้อย

2627 นางสาวดุสิตตา  ปิดเมือง



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

2628 นางสาวทิพมาดา  ทองเรือง

2629 นายธนดล  ศรีสมทรง

2630 นางสาวธัญชนก  ส่งแสง

2631 นางสาวธาริณี  ถาวร

2632 นายธีระพงษ์  สวนแก้ว

2633 นางสาวนงนภัส  บุญโยดม

2634 นายปราชญา  บุญศิริ

2635 นายพงศกร  อ่อนชะเวียง

2636 นายพงศธร  วัฒนสิทธ์ิ

2637 นางสาวพณัชกร  ผุดวัฒน์

2638 นายพัชรพล  นุชจีด

2639 นายพันธกานต์  บุญรักษ์

2640 นายพีรวัส  ขวัญแก้ว

2641 นายภาณุวิชญ์  จรุงจิต

2642 นายวรพรต  ศรีช่วย

2643 นายวัชรพงษ์  สุขเกษม

2644 นายวิวัฒน์  รุดชาติ

2645 นายศักนรินทร์  โอทองค้า

2646 นายสรนันท์  หยูศรี

2647 นางสาวสุประวีณ์  ชูโชคโชติอนันต์

2648 นายสุภฤกษ์  ศรีทอง

2649 นายอติเทพ  อัตถกิจมงคล

2650 นางสาวอธิชา  คุณารูป

2651 นายอนิรุธ  สุริวงส์

2652 นางสาวอารดา  ถนอมพงษ์

2653 นางสาวอารีลักษณ์  ทรัพย์โภคา

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

2654 นายชนาธิป  วาระเพียง

2655 นายชัยชนะ  บุญประดิษฐ์

2656 นางสาวปิยาพัชร  รัตนบุรี

2657 นายวงศ์สวัสด์ิ  อ้ังคัมภีรดา

2658 นางสาวศุภานัน  วิลาศกาญจน์

2659 นายสิทธิเกียรติ  เปรมปรีด์ิ

2660 นางสาวอนัญพร  ขาวเขียว

2661 นายอภิชัย  สิงสม

สำรสนเทศศำสตรบัณฑิต (กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทัล)

2662 นายกษิดิศ  ไชยสิทธ์ิ

2663 นางสาวกุลณัฐ  กูลเก้ือ

2664 นางสาวจิตรลดา  ทะเลน้อย

2665 นายจิรัฏฐ์  สุขสุวรรณ์

2666 นายโชคชนะ  จันทร์ช่วง

2667 นายฐานทัพ  บุญชาลี

2668 นายธนากรณ์  ศิริผล

2669 นางสาวปภาวรินทร์  ณ นคร

2670 นางสาวปิยบุตร  ชูคง

2671 นางสาวพรชนก  คงจันทร์

2672 นายศุภวิชญ์  รุ่งเรือง

2673 นายสิทธิกานต์  ชุมแก้ว

2674 นายอนุพงศ์  นาซิน

2675 นางสาวอัจฉราพร  ด้าเสน

2676 นางสาวอาทิตยา  พินธุนิบาต

ส ำนักวิชำกำรจัดกำร

บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรเงิน) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

2677 นางสาวกานติมา  หมัดเต๊ะ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

2678 นายเจษฎากรณ์  ตีระกนก

2679 นางสาวนฤมล  จันทร์ไพฑูรย์

2680 นางสาวนาเดีย  จุลยานนท์

บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรตลำด) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

2681 นายศุภกิตต์ิ  สาธุ

บริหำรธุรกิจบัณฑิต (โลจิสติกส์) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

2682 นางสาวณัฐฐาพร  พนาลี

2683 นางสาวปุณิกา  แก้วเรือง

2684 นางสาวสุนิสา  เยาวนะ

บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำอุตสำหกรรมกำรบริกำร (กำรท่องเท่ียว) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

2685 นางสาวกนิษฐกานต์  บินหมูด

2686 นางสาวจีรนันท์  แก้ววิโรจน์

2687 นางสาวชลิตา  นฤภัย

2688 นางสาวณิชา  พิชัยวรุตมะ

2689 นางสาวบุษราคัม  ศรีเจริญ

2690 นางสาวภูษณิศา  ก้าลังเก้ือ

บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำอุตสำหกรรมกำรบริกำร (กำรโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

2691 นางสาวกัญญารัตน์  สิงตะสุวรรณโณ

2692 นางสาวพิมพกานต์  จุลภักดี

2693 นางสาวสุดารัตน์  สมคิด

2694 นายอภิสิทธ์ิ  หวันกะเหร็ม

2695 นายอันวา  มาหมัน

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

2696 นางสาวกมลพรรณ  พึงสงวน

2697 นางสาวจิตติมา  เครือจันทร์

2698 นางสาวพิชญ์ชิตา  โพธ์ิภิบาล

2699 นางสาวภัณฑิรา  ด้าทอง



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

2700 นางสาวศศิฉาย  แตงสวน

2701 นางสาวสุนิศา  เกตโอภา

เศรษฐศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

2702 นายณพศร  อิสราภรณ์

2703 นายธนากร  หัตถวิก

2704 นายศุภณัฐ  เบญจวัฒนสวัสด์ิ

บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรเงิน) เกียรตินิยมอันดับสอง

2705 นายเดชาธร  ชัยมานะคุณากร

บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรตลำด) เกียรตินิยมอันดับสอง

2706 นางสาวสุพิชชา  รัตนชู

บริหำรธุรกิจบัณฑิต (โลจิสติกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง

2707 นายกฤตพณ  ประสมแก้ว

2708 นางสาวพรรนิชา  จันทร์สุขศรี

2709 นางสาววาลินี  บุญเชิด

2710 นางสาวโสรยา  สิงหพันธ์

2711 นางสาวอัจฉรียา  เอียดทอง

2712 นางสาวอานิต้า  เสมอสา

บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำอุตสำหกรรมกำรบริกำร (กำรท่องเท่ียว) เกียรตินิยมอันดับสอง

2713 นางสาวกมลวรรณ  เรืองบุตร

2714 นางสาวคุณิตา  ระวังภัย

2715 นายจารุพันธ์  นิลสุวรรณ์

2716 นางสาวจิราวรรณ  แก้วทอง

2717 นางสาวชนิกานต์  แก้วประเสริฐ

2718 นางสาวธัญลักษณ์  รัตนบุรี

2719 นางสาวนันทพร  จันทร์อุทัย

2720 นางสาวพรรณกร  เสวกวรรณ

2721 นางสาวรัตติยา  เส็นฤทธ์ิ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

2722 นางสาวสุพรรณี  สะเหม๊าะเหม

2723 นางสาวสุมาลี  หนูชูสุข

บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำอุตสำหกรรมกำรบริกำร (กำรโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับสอง

2724 นางสาวเกศราภรณ์  ใจอ่อน

2725 นางสาวณัฐกุล  ขุนเพ็ชร

2726 นางสาวนิศารัตน์  กายอ

2727 นางสาวเบญจวรรณ์  ฤทธ์ิศรี

2728 นางสาวมสฤณา  เดชะพันธ์

2729 นางสาวมัญชุพร  รอดมณี

2730 นางสาวลลิตา  มีแก้ว

2731 นางสาวสรินธร  สมพรหม

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

2732 นางสาวกมลชนก  เอียดขนาน

2733 นางสาวกรรธิมา  ดวงแก้ววิเศษ

2734 นางสาวกฤติกา  งานดี

2735 นางสาวจุฬาวรรณ  สุขมี

2736 นางสาวชนาภัทร  สุขฉนวน

2737 นางสาวณัฐธิดา  จ้าปา

2738 นางสาวปรียาภรณ์  สังฆวัง

2739 นางสาวพนิดา  เพชรวิเชียร

2740 นางสาวพนิตพร  มงคล

2741 นางสาวพาทินธิดา  เจริญวิริยะภาพ

2742 นางสาววนิดา  ยาเป็ง

2743 นางสาววราภรณ์  มุกนาค

2744 นางสาวเสาวลักษณ์  แสงอาทิตย์

เศรษฐศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

2745 นางสาวจริยา  นันทชิน



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

2746 นายปัณณวิชญ์  พัฒโท

บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรเงิน)

2747 นางสาวจิลมิตา  มัคจิตร

2748 นายนิพนธ์  เสนทอง

2749 นางสาวปิยธิดา  พูลพิพัฒน์

2750 นายพิสุทธ์ิ  ภัททิยากุล

2751 นายรพีภัทร์  สมปรีดา

2752 นางสาวลายูซา  บุญแต่ง

2753 นางสาวสุธิตรา  สมปรีดา

2754 นางสาวอริศรา  ขาวเอียด

บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรตลำด)

2755 นายกร  เอนกชัย

2756 นางสาวชนิตา  คล้ายคล้ิง

2757 นางสาวธยาวี  แก่นทอง

2758 นางสาวนวพรรษ  ตะก่ี

2759 นายมังกร  อุสาหะ

2760 นายวชิรวิทย์  พระวิวงศ์

2761 นางสาววรรณพร  นาคกุล

2762 นางสาววิลาวรรณ  จริงเจียว

2763 นางสาววิลาวัลย์  เพ็งสกุล

2764 นายศราวุธ  โต๊ะหมาด

2765 นางสาวอังคณา  ช่วยทอง

2766 นายอันวา  ดาโอ๊ะ

2767 นางสาวอารยา  เวกชาลิกานน

บริหำรธุรกิจบัณฑิต (โลจิสติกส์)

2768 นางสาวจิรัชญา  ญาณะวุฒิโท

2769 นายจีระศักด์ิ  สุขจันทร์



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

2770 นางสาวณัฐนรี  เทศวงษ์

2771 นางสาวทิษฏยา  หนูทอง

2772 นางสาวธันยพร  หนูทองแก้ว

2773 นางสาวธิติวรรณ  สุขชนะ

2774 นายธีรภัทร  คงกล้ัง

2775 นางสาวนิธิวดี  คงอาวุธ

2776 นางสาวพราวภัส  แก้วเศษ

2777 นางสาวพิมพ์ลภัส  กรดกางก้ัน

2778 นายภาณุพงษ์  แซ่อ้ึง

2779 นายภานุพงศ์  เชาวลิต

2780 นายภานุมาศ  บัวคง

2781 นางสาวมัณฑิตา  แก้วสุด

2782 นางสาววิภารัตน์  ทิพย์กองลาด

2783 นางสาวศิริลดา  เชิงดี

2784 นางสาวศุภาวรรณ  ศิริวัฒน์

2785 นายเอกณรินทร์  ขนานชี

บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำอุตสำหกรรมกำรบริกำร (กำรท่องเท่ียว)

2786 นางสาวกนกพันธ์ุ  พูลศิริ

2787 นางสาวกันยา  มีแก้ว

2788 นางสาวจิดาภา  หม่ันกิจ

2789 นางสาวชญาณี  สามสี

2790 นายซัมอูน  ดือเระซอ

2791 นางสาวซาฮาเร๊าะ  หมานสัน

2792 นายปัณณธร  โลหกุล

2793 นางสาวปิยะฉัตร  สิทธิบุตร

2794 นายพัชรพล  อาสน์สมโภชน์

2795 นางสาวพิชญาภัค  สกุลวงค์



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

2796 นายฟาอิส  เบ็ญยุโส๊ะ

2797 นางสาวเฟ่ืองฟ้า  ณ นคร

2798 นางสาวลัลน์ลลิต  วิศวชิต

2799 นางสาวศุทธดา  ทองรักษ์

2800 นายสันดุษิต  ยอดราช

2801 นางสาวเสาวรส  ย้อยด้า

2802 นายอภิสิทธ์ิ  หวนคิด

2803 นางสาวอมราวดี  บุญเรือง

2804 นางสาวอันนา  ใจแน่

2805 นางสาวอัสฟรีนา  มามะ

2806 นายเอกรัตน์  ชัยเพชร

2807 นางสาวแอนลีน  ช่วยบ้ารุง

บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำอุตสำหกรรมกำรบริกำร (กำรโรงแรม)

2808 นางสาวกชพร  ทองบุญยัง

2809 นางสาวกรกช  สาระพา

2810 นางสาวกัญญาณัฐ  จรุงจิตร

2811 นางสาวกัณฐิกา  ชูนุ้ย

2812 นายกิตติศักด์ิ  สงแป้น

2813 นางสาวจาตุมนต์  สมเช้ือ

2814 นางสาวชลธาร  ศรีสูงเนิน

2815 นางสาวณัฎฐา  นวลขาว

2816 นางสาวณัฐพร  นวลมี

2817 นายณัฐภัทร  ชาลี

2818 นางสาวณัฐวดี  ปลาบภิรมย์

2819 นางสาวตรีชฎา  ผกาแก้ว

2820 นางสาวธนิตา  ทองยอด

2821 นางสาวธัญชนก  ศรีพุ่มเงิน
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2822 นางสาวธัญพิชชา  วิจาราณ์

2823 นางสาวนันทฉัตร  ไชยแสงศรี

2824 นายนันทพงศ์  พันธ์พานิช

2825 นางสาวน้้าหวาน  บุญไพโรจน์

2826 นางสาวนิตยา  ชูบุญทอง

2827 นางสาวเบญจมาภรณ์  แตงอ่อน

2828 นางสาวเบญจลักษณ์  เจ้ียงย่ี

2829 นางสาวปาริฉัตร  โพธ์ิอ่อนแย้ม

2830 นางสาวป่ินกมล  วินเกตุ

2831 นางสาวผกาวัลย์  แหวนเพชร

2832 นางสาวฝนทิพย์  เท่ียวท่ัว

2833 นางสาวพนิตนันท์  ชัยเดช

2834 นางสาวพรทิพย์  ดวงมะลิ

2835 นางสาวพลอยไพลิน  ทองนุกูล

2836 นางสาวพิชชาอร  นุ่มนวล

2837 นางสาวพิชญา  ชุมศรี

2838 นางสาวพิมพ์ชนก  ชุมชอบ

2839 นางสาวพิมลภัทร  ภูมินิยม

2840 นางสาวภัทรภรณ์  แทนดวง

2841 นางสาวภัทรสุดา  มะสะนิง

2842 นางสาวมานิตา  ท้ิงแหล๊ะ

2843 นางสาวเมตวรรณ  ขนานสุข

2844 นายรังสิมันต์ุ  สุวรรณเนตร

2845 นางสาวรัศมิตา  อะหลี

2846 นางสาวเรืองนภา  สังข์สี

2847 นางสาววาสินี  ฤทธาภิรมย์

2848 นางสาวศิริพิชญ์  คมข้า
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2849 นางสาวสลิลทิพย์  ชูชาติ

2850 นางสาวสุธิดา  เอ้งฉ้วน

2851 นางสาวสุนิษา  ค้าปล้อง

2852 นางสาวโสธินันท์  แซ่หลี

2853 นางสาวโสรญา  ศิริวัฒน์

2854 นางสาวอรัญญา  เชาวเหม

2855 นางสาวอัครณี  คงดี

2856 นางสาวอัญญารินทร์  เบญจอุปถัมภ์

บัญชีบัณฑิต

2857 นางสาวกชพร  บุญทองสังข์

2858 นางสาวกมลทิพย์  ปินะพัง

2859 นางสาวกมลวรรณ  ศรีมุกข์

2860 นางสาวกวินทิพย์  จักรา

2861 นางสาวกัญจนา  วังส้าเภา

2862 นางสาวกัณฐมณี  นพรัตน์

2863 นางสาวกุลนัดดา  นวน

2864 นางสาวเกณิกา  เลือดแดง

2865 นางสาวเกวลิน  รัตนชล

2866 นางสาวขจีพรรณ  หนูนิล

2867 นางสาวขนิษฐา  แสนจินดา

2868 นายคุณัชญ์ณัญ  ไชยเหล็ก

2869 นางสาวจรุณี  ลือชา

2870 นางสาวจารีรัตน์  ขุนชี

2871 นางสาวจิดาภา  มูสิกนิลพันธ์

2872 นางสาวจิรัชญา  ชาชิโย

2873 นางสาวจิรัฐติกาล  นวนมุสิงห์

2874 นางสาวเจนนิสา  ขวัญเงิน
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2875 นางสาวชนิตา  อ่อนทอง

2876 นางสาวชวัลรัตน์  เทวภักด์ิ

2877 นางสาวณัฏฐณิชา  สาขะญาณ

2878 นางสาวณัฐกานต์  โต๊ะหลาง

2879 นางสาวณัฐณิชา  ปทุมทอง

2880 นายณัฐภัทร  สุวรรณกุล

2881 นายณัฐวุฒิ  ชูเชิด

2882 นางสาวณีรนุช  พันธุภาส

2883 นางสาวทวินันท์  นิลประเสริฐ

2884 นายธนพงษ์  บุญสร้าง

2885 นายธนวัฒน์  อนันต์ชัยชูโชติ

2886 นางสาวธมลวรรณ  สมศรี

2887 นางสาวธัญลักษณ์  หมุกรอด

2888 นางสาวธันย์ชนก  กาฬมณี

2889 นางสาวธิดารัตน์  สุนทรนนท์

2890 นายธีรภณ  บุญไพรัตน์สกุล

2891 นางสาวธีรารัตน์  ศรีระบาย

2892 นางสาวนฤภร  เพ็งจันทร์

2893 นางสาวนฤมล  ต๋ันสกุล

2894 นางสาวนฤมล  เพชรทอง

2895 นางสาวนฤมล  หนูแก้ว

2896 นางสาวนันทฉัตร  วงศ์โสภา

2897 นางสาวนันทิชา  พรหมมาศ

2898 นายนาดีมัน  สะรีบู

2899 นางสาวนาตชา  บิอะหวัง

2900 นางสาวน้้าทิพย์  เจียมวิจิตร

2901 นางสาวนิชานาถ  โพธ์ิถาวร
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2902 นางสาวนุสรา  หะยีสาเมาะ

2903 นางสาวเนจิภา  แสวงจิตต์

2904 นางสาวบุษญารัตน์  เริงสมุทร

2905 นางสาวบุหงา  ใหม่เสริฐ

2906 นางสาวเบญรินทร์  บุญเจริญ

2907 นางสาวปทิตตา  เนรมิตร

2908 นางสาวปภาวดี  อินทฤทธ์ิ

2909 นางสาวปริณดา  เกริกไกรวุฒิกุล

2910 นางสาวปวันรัตน์  ศรีสะอาด

2911 นางสาวปัทมาวดี  พุทธพงษ์

2912 นางสาวปาริฉัตร  เอ่ียมขอพ่ึง

2913 นางสาวปิยธิดา  ณ นคร

2914 นางสาวปิยะดา  อบอุ่น

2915 นางสาวเปมิกา  สุดจิตร

2916 นางสาวผกามาศ  รอดเจริญ

2917 นายพัฒฐพล  นาคสุวรรณ

2918 นางสาวฟามีร่า  สะเหล็ม

2919 นางสาวภริดา  ฉิวพันธ์

2920 นางสาวภัทรวดี  โรยทองค้า

2921 นางสาวภิฌาณิกา  ข้าเผือก

2922 นายมนต์เทพ  ภู่เจริญวงศ์

2923 นางสาวเมธาวลัย  ภู่เจริญวงศ์

2924 นางสาวเมธาวี  ศาลางาม

2925 นายรณกร  โอชาอัมพวัน

2926 นางสาวรัญชนา  เทพปาน

2927 นายรัฐศักด์ิ  หมัดแมเร๊าะ

2928 นางสาววรดา  แซ่หลี
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2929 นางสาววรพรรณ  ล่องลอย

2930 นางสาววรรณกานต์  วัชรสินธ์ุ

2931 นางสาววรางคณา  ทองเล่ือน

2932 นางสาววริศรา  ตุยาสัย

2933 นางสาววริศรา  มากวิเศษ

2934 นางสาววลัยลักษณ์  จันทร์มณี

2935 นางสาววิภาวดี  คิดขยัน

2936 นางสาวศิริวรรณ  บัวเผ่ือน

2937 นายสรวิศ  ชาปาน

2938 นายสรวิศ  เรือนทอง

2939 นางสาวสิริพรรณ  บริคุต

2940 นางสาวสุชาวลี  นพเดช

2941 นายสุธี  แป้นสุข

2942 นางสาวสุภาวินี  สงช่วย

2943 นางสาวสุวรรณี  เทือแดง

2944 นางสาวสูไฮลาร์  นาแว

2945 นางสาวโสภิดา  แซ่อ๋ึง

2946 นายอดุลย์  นิเงาะ

2947 นางสาวอริญรดา  อรุณรัตน์

2948 นางสาวอริยา  เชาวลิต

2949 นายอัครวุฒิ  แย้มภิรมย์ศรี

2950 นางสาวอัญชลีพร  คงปราณ

2951 นางสาวอานีรา  อีแต

2952 นางสาวอิสราภรณ์  แวงค้า

เศรษฐศำสตรบัณฑิต

2953 นางสาวกุลธิดา  โชติรัตน์

2954 นายคณิศร  จิโนพล
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2955 นางสาวจันทกานต์  พัฒแก้ว

2956 นางสาวเจนขวัญ  แซ่ภู่

2957 นายชัยธวัช  เสนพงศ์

2958 นางสาวณัฐริกา  บุญคง

2959 นายทักษ์ดนัย  จันทร์ทอง

2960 นายบารมี  คงด้วง

2961 นางสาวปณัฎฐา  กลัวผิด

2962 นางสาวปิยธิดา  นาคมณี

2963 นางสาวผกามาศ  ดูงาม

2964 นางสาวพิมลวรรณ  อังคณานนท์

2965 นางสาวภัทรมน  บุญสุข

2966 นายภาณุเดช  จิตคเน

2967 นางสาวศวรรษมล  อนันตยานุกูล

2968 นางสาวศิริกานต์  มีแก้ว

2969 นางสาวศิริญาดา  ส่งศิริ

2970 นางสาวสุณิสา  ร่างใหญ่

2971 นายอธิปติพงค์  จิตวิบูลย์

2972 นายอัซฮาร  หายี

ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร

วิทยำศำสตรบัณฑิต (นวัตกรรมกำรเกษตรและกำรประกอบกำร) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

2973 นายเจษฎา  สืบกระพันธ์

2974 นางสาวนริศรา  สุพาวัตร

วิทยำศำสตรบัณฑิต (นวัตกรรมกำรเกษตรและกำรประกอบกำร) เกียรตินิยมอันดับสอง

2975 นางสาวบุญญาธิดา  พรหมเนตร

วิทยำศำสตรบัณฑิต (นวัตกรรมกำรเกษตรและกำรประกอบกำร)

2976 นางสาวกรรณิการ์  น้อยประทุม

2977 นางสาวกัญญ์ชลา  เรืองทิพย์
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2978 นางสาวกัลยรัตน์  รัตนพันธ์

2979 นางสาวจิดาภา  นครพัฒน์

2980 นางสาวจุฑามาศ  ทองสง

2981 นางสาวชนากานต์  แก้วด้า

2982 นายณัฐภัทร  เจียรบุตร

2983 นางสาวปัญญพัฒ  รักษาแก้ว

2984 นางสาวลัดดาวัลย์  หนูอ่อน

2985 นางสาววลัยลักษณ์  เพ็ชรแก้ว

2986 นางสาวอัสมะห์  ยูโสะ

2987 นายอัสลัม  มารีกานิง

ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์

พยำบำลศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

2988 นางสาวกุลกาญจน์  เสมาชัย

2989 นางสาวเกศรินทร์  ไวแพน

2990 นางสาวจิดาภา  ผ่องศิลป์

2991 นางสาวจิราพัชร  บุญเพ็ง

2992 นางสาวณัฏฐ์นรี  หมัดศรี

2993 นางสาวปภาวี  สุขชาติ

2994 นางสาวปรีชญา  คงไข่

2995 นางสาวปาลิตา  โอสถวิสุทธิ

2996 นางสาวปิยนันท์  ชาญชัย

2997 นางสาวศิริชล  แย้มบุญเรือง

2998 นางสาวศิริญธร  หลีหวัง

2999 นางสาวอรอนงค์  ร้าเพย

พยำบำลศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

3000 นางสาวกมลลักษณ์  แก้วยวน

3001 นางสาวกรนิกา  ต้ังใจ
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3002 นางสาวจินตาภา  หม่อมปลัด

3003 นายชนัญญู  ศรีจันทร์

3004 นางสาวชนาพร  ค้ามูล

3005 นายโชติพงษ์  กาญจนดิษฐ์

3006 นางสาวตรีชฎา  อร่ามเรือง

3007 นางสาวธีรดา  นาคนรสิงห์

3008 นางสาวนันท์นภัส  ชุมเกตุ

3009 นางสาวนิติตา  ชูเพชร

3010 นางสาวนุจรินทร์  ควนใต้

3011 นางสาวนูรัยฮาน  แวบือซา

3012 นางสาวบุญทิตา  ช่วยสงค์

3013 นางสาวปรวิศา  มณีเจริญ

3014 นางสาวปาณิศา  ยุทธพรพงศ์

3015 นางสาวพิชชาพร  อัสสะนะ

3016 นางสาวไพลิน  บุญชัย

3017 นางสาวภีรดา  ราชเจริญ

3018 นางสาวมุทิตา  เก้าเอ้ียน

3019 นางสาวรัซมีนา  เบญจลักษ์

3020 นางสาวลลิดา  เพ็งสาย

3021 นางสาวลาทันยา  ฤาษี

3022 นางสาววรางคณา  วรรณโกษิต

3023 นางสาววิปัศยา  ธรรมชาติ

3024 นางสาววิไลวรรณ  พวงวิลัย

3025 นางสาวศิริลักษณ์  แผ่นผา

3026 นางสาวสุมิตา  สีหาบง

3027 นางสาวอามีน๊ะ  โต๊ะมอง

3028 นางสาวอารีรัตน์  ทิพย์ศรี
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3029 นางสาวอุทัยวรรณ  เมืองเกิด

3030 นางสาวฮาวา  ยูโซะ

พยำบำลศำสตรบัณฑิต

3031 นางสาวกนกพร  รอดไทย

3032 นางสาวกนกวรรณ  ศรีชุม

3033 นางสาวกมลชนก  ประสารการ

3034 นางสาวกฤษณา  กฤษณะกาฬ

3035 นายก้องเกียรติ  พงศ์ประดิษฐ์ผล

3036 นางสาวก่ิงแก้ว  นาชัยฤทธ์ิ

3037 นางสาวกุลนันทน์  พิเคราะห์

3038 นางสาวเกษกมล  จันทะคุณ

3039 นางสาวขวัญชนก  นัยวัฒน์

3040 นางสาวจัสมิน  มาน๊ิ

3041 นางสาวจินดารัตน์  สยามประโคนธนายุ

3042 นางสาวจิรนันท์  ศรีสุวรรณ์

3043 นางสาวจีรกานต์  ทุยหล่อน

3044 นางสาวจุฑามาศ  แขมค้า

3045 นางสาวจุฑามาศ  น้ิวทอง

3046 นางสาวเจนจิรา  บุ้งทอง

3047 นางสาวเจ๊ะฟารีดา  สาหะ

3048 นางสาวชญาดา  นิลสุวรรณ

3049 นางสาวญาณิศา  วิเชียร

3050 นางสาวฐานิกา  สุวรรณการ

3051 นางสาวฐิติมา  จันทร์ขาว

3052 นางสาวณภคมน  วาเรหมัน

3053 นางสาวณัฐกานต์  มะรอเซะ

3054 นางสาวณัฐธิดา  เผือกต้ิม



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3055 นางสาวณัฐรียา  เจะดะ

3056 นางสาวณัฐสุลี  เรืองศรีชาติ

3057 นางสาวตูวันรอมือล๊ะ  นิมาแด

3058 นายธีระพัฒน์  สาธุพันธ์

3059 นางสาวนฎา  ศรีจรัส

3060 นางสาวนภสร  เสวกวัง

3061 นางสาวนฤวรรณ  ชุมโรย

3062 นางสาวนิสุวัยบ๊ะห์  หะยีสะแม

3063 นางสาวนุรฟิรคอน  ดอเลาะ

3064 นางสาวนูรมา  บาเหะ

3065 นางสาวนูรอัยณีย์  วาจิ

3066 นางสาวนูร์อาซีซะ  มะรอเฮ็ม

3067 นางสาวนูรีดา  ร่าหมาน

3068 นางสาวโนรีน  บีฮิง

3069 นางสาวบุณนิศา  สิบหว้า

3070 นางสาวเบญจมาศ  ฉ้่าด้า

3071 นางสาวปลายฟ้า  ทาอามาตย์

3072 นางสาวปวริศร  มันถะ

3073 นางสาวปวีณ์กร  บุญเย็น

3074 นางสาวปานชีวา  ตรึกตรอง

3075 นางสาวปาริชาต  สีด้า

3076 นางสาวปุษยา  แหลมม่วง

3077 นางสาวพรชิตา  สิงห์ป้อง

3078 นางสาวพรทิพย์  สานะ

3079 นางสาวพรรณนิภา  จินา

3080 นางสาวพรวิไล  แสนเสนา

3081 นางสาวพัชราภรณ์  นาค้ามูล



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3082 นางสาวพัชราวรรณ  สมทอง

3083 นางสาวพิชญา  มหานิล

3084 นางสาวพิณทิพย์  กาฬจันโท

3085 นางสาวฟารินดา  หนิเล๊าะ

3086 นางสาวฟิรเดาส์  ด้ิง

3087 นางสาวภวิษย์พร  บูรวัตร

3088 นางสาวภัคจีรา  สีโยธะ

3089 นางสาวภัควันต์  ฤทธิเดช

3090 นางสาวภีรดา  บุญพาท้า

3091 นางสาวมัณฑนา  สิงคร

3092 นางสาวมัลลิกา  บุณยเลขา

3093 นางสาวมัสกะห์  หะยีมาลี

3094 นางสาวมานีซะห์  มามะ

3095 นางสาวม่ิงขวัญ  สมงาม

3096 นางสาวยามีล๊ะ  เระสะอะ

3097 นางสาวรัชฎาภรณ์  ชัยวิเศษ

3098 นายรัฐภูมิ  ฉิมงาม

3099 นางสาวลลิดา  คงเต็ม

3100 นางสาวลีน่า  หมัดอาหลี

3101 นางสาววริศา  ไภยจินดา

3102 นางสาววลัยพร  ผิวทอง

3103 นางสาววัจฉลักษณ์  ณ นคร

3104 นายวัชระกิตต์  ลาโฮยา

3105 นางสาววัชรี  ชิดพังเทียม

3106 นางสาววิชญาพร  พลสมบัติ

3107 นางสาววิภาดา  วาเด็ง

3108 นางสาววิยะดา  วังวร



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3109 นางสาวแวซานียะห์  ดือราแม

3110 นางสาวศรามล  เทพู่

3111 นางสาวศศิวิมล  ชวศุทธิฤกษ์

3112 นางสาวศิริรัตน์  ทองสงค์

3113 นางสาวศิริลักษณ์  สมฤทธ์ิ

3114 นายศิวกร  จันทรโคตร

3115 นางสาวศุภกานต์  สีสันงาม

3116 นางสาวสดุดี  แก้วเกิด

3117 นางสาวสิริยากร  มูสิกะพันธ์

3118 นางสาวสีตีอาอีเสาะห์  สะอิ

3119 นางสาวสุจิตรา  ใบตะเห

3120 นางสาวสุชาดา  เพ็งเรือง

3121 นางสาวสุชาดา  อะโสต

3122 นางสาวสุณัฏฐา  สงสังข์

3123 นางสาวสุธาศิริ  หิรัญบูรณะ

3124 นางสาวสุนิดา  บาราสัน

3125 นางสาวสุภัสสรา  คงสง

3126 นางสาวสุภาพร  ช่ืนแก้ว

3127 นางสาวสุรัสวดี  ยาวโนภาส

3128 นางสาวอธิพร  แคลลา

3129 นางสาวอนงค์นาฏ  แสงฤกษ์

3130 นางสาวอภิชญา  สุขเจริญย่ิงสกุล

3131 นางสาวอรญา  มัยโพธ์ิ

3132 นางสาวอรปรียา  ภาวัน

3133 นางสาวอรยา  ลาชัย

3134 นางสาวอรอนงค์  ขุนแดง

3135 นางสาวอลีนา  วาจาหวาน



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3136 นางสาวอ้อยทิพย์  สิทธิชัย

3137 นางสาวอัฆนิยาอ์  บาซอ

3138 นางสาวอังคณา  คงศรีทอง

3139 นายอัษฏา  นาละต๊ะ

3140 นางสาวอัสมี  เซ็งซะ

3141 นางสาวอานิสฟารฮาน  กิริยา

3142 นางสาวอามานี  กูบาเล๊าะ

3143 นางสาวอามีดะ  ติงโหยบ

3144 นางสาวอารีตา  กะโด

3145 นายอุสมาน  บือแน

ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์

แพทยศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

3146 นางสาวกนกวรรณ  มณีโลก

3147 นางสาวจริยมาศ  เพชรมีศรี

3148 นางสาวชลธิชา  สกุลชิต

3149 นายตนัย  แก้วจรัส

3150 นายธเนศ  วิเชียร

3151 นางสาวธารดาว  จันทร์ด้า

3152 นางสาวนันทนัช  ไชยรัตน์

3153 นางสาวปัทมพร  ช้านาญเวช

3154 นางสาวพิชชานันท์  พินสุวรรณ

3155 นางสาวพิชญ์สินี  วงศ์ภัคไพบูลย์

3156 นางสาวพิชญานันท์  จินดา

3157 นางสาววรากร  ศิลาทองค้า

3158 นางสาวส สุรภา  สุขค้า

3159 นางสาวสโรชา  ชูปาน

แพทยศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3160 นางสาวจารวี  สาริยะสุนทร

3161 นางสาวชนัญธิดา  สุประวัติตระกูล

3162 นางสาวชัญญาพร  เวชโช

3163 นางสาวฌานนาถ  ศรีเมือง

3164 นางสาวฐิติรัตน์  โสภัณณา

3165 นางสาวณัฐณิชา  จรัสโชค

3166 นางสาวนัทธมน  อาจมังกร

3167 นายปรเมษฐ์  แก้วช่วย

3168 นายปวีณ์  สูงสง่า

3169 นายพชร  ว่องไวยุทธ์

3170 นางสาวศศินา  นิธิวรนันท์

3171 นางสาวศุภิสรา  ร้าไพรุจิพงศ์

3172 นางสาวสัจจพร  ทุ่งวชิรกุล

3173 นางสาวอันดามัน  สิงห์ชู

แพทยศำสตรบัณฑิต

3174 นางสาวกนกพิชญ์  สพานทอง

3175 นางสาวกรกนก  ด้วงชู

3176 นางสาวชมพูนุท  อ่องอนันตพงศ์

3177 นางสาวณัฐนุช  จารุวัฒนสุนทร

3178 นายธนกฤต  โอลาพฤกษ์

3179 นางสาวธนัชญา  ปรีชา

3180 นายธนาตย์  สิริสงวนศักด์ิ

3181 นางสาวธัญกมล  บุญแสง

3182 นางสาวปรียานุช  เผ่าชู

3183 นางสาวลลิตพรรณ  ช่วยสมบัติ

3184 นางสาวศุภกาญจน์  สุขเก้ือ

3185 นางสาวสุธินันท์  เอ่ียมอนันต์เจริญ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3186 นางสาวอาภาพรรณ  สุขย่ิง

ส ำนักวิชำเภสัชศำสตร์

เภสัชศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

3187 นางสาวกันตลักษณ์  แก้วเหมือน

3188 นายชนน  บุญทรัพย์

3189 นางสาวชลิตา  ทองสกุล

3190 นางสาวณัชชา  ชินอัครพงศ์

3191 นางสาวณัฎฐริกา  อร่ามเรือง

3192 นางสาวธนัชชา  นาคบรรพ์

3193 นางสาวธนัชฌา  สุวรรณชาตรี

3194 นางสาวนภัทร์พรรณ  บุญเกษม

3195 นางสาวนิศากร  ทะนนท์

3196 นางสาวบัณฑิตา  สินสร้างบุญ

3197 นางสาวพาขวัญ  แดงนภาพรกุล

3198 นางสาวพิชญ์สินี  ศักด์ิศิริ

3199 นางสาวภัทรวรรณ  ขันภักดี

3200 นางสาววิรากานต์  คงเนียม

3201 นางสาววิสสุตา  ด้าเผือก

3202 นายวุฒิกิรติ  พูลศรี

3203 นางสาวศิริภา  โพธ์ิทอง

3204 นางสาวสิริลักษณ์  บุญชัย

3205 นางสาวอารีนา  แยนา

3206 นางสาวฮานาฟาราห์  สะแลแม

เภสัชศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

3207 นายกฤตพงศ์  คงใย

3208 นางสาวชญานี  ชัยชิต

3209 นางสาวชาลิสา  หมัดโส๊ะ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3210 นางสาวชีวรัตน์  สุนทรชัยนุกุล

3211 นางสาวซอบฮาน  หมะมุสอ

3212 นายณัชดิษฐ์  ระยา

3213 นางสาวณัฐฑาริกา  จรรยาศิริ

3214 นางสาวณัฐวรา  ชะตารัตน์

3215 นางสาวธัญสิตา  ทูโมสิก

3216 นางสาวนัจมีย์  พันธ์ุฉลาด

3217 นางสาวนันทิกาญจน์  เล่ียวปัญญา

3218 นายนุติพงษ์  เมืองมูล

3219 นายปานนนท์  นิลรัตน์

3220 นางสาวพุธิตา  พลเพ็ชร

3221 นางสาวภาพิมล  จันทร์อุ่ย

3222 นางสาวรวิพร  โออิน

3223 นางสาววิลาสินี  ทองธรรมชาติ

3224 นางสาวสุภาวดี  จันทร์สีนาค

3225 นางสาวอริสรา  อุสมา

เภสัชศำสตรบัณฑิต

3226 นายกิตติกวิน  เผ่าพันธ์

3227 นางสาวจรรยพร  หวังปัญญา

3228 นายฉมาพล  ยอดเพชร

3229 นายธนกฤต  ชูจินดา

3230 นายธนภัทร  โสวรรณกุล

3231 นางสาวนภพร  เพ็ชรสงฆ์

3232 นางสาวปวีณ์ธิดา  ทองกล่ิน

3233 นางสาวพชรชล  วราพงษ์ลิขิต

3234 นางสาวมณฑิตา  บุญตาแสง

3235 นายยศพล  หยังหลัง



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3236 นายวินท์ธนะ  ต้ังพงศ์เสถียร

3237 นางสาวสิริวิมล  ทิศสักบุรี

3238 นางสาวสุชานันท์  ถาวรสุข

3239 นางสาวอรณัส  นานอน

3240 นางสาวอรนภา  สายทอง

ส ำนักวิชำรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์

นิติศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

3241 นายบัณฑิต  เภรีมาศ

รัฐศำสตรบัณฑิต (กำรเมืองกำรปกครอง) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

3242 นายสุชาติ  สินณรงค์

รัฐศำสตรบัณฑิต (ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

3243 นางสาวกาญจนา  รามจันทร์

3244 นายพงศกร  เตละวานิช

3245 นางสาวอัจจิมา  รัตนะ

นิติศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

3246 นายชัยยะ  ศิริกุล

3247 นายนิธรธันต์  จันทร์กลับ

รัฐศำสตรบัณฑิต (กำรเมืองกำรปกครอง) เกียรตินิยมอันดับสอง

3248 นายนริศร  แพใหญ่

3249 นางสาวศศิวิมล  เงินสยาม

รัฐศำสตรบัณฑิต (ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง

3250 นายณัฐสิทธ์ิ  ทองหนูน

3251 นายวีรพงษ์  คงคาลิหมีน

รัฐศำสตรบัณฑิต (รัฐประศำสนศำสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง

3252 นางสาวชนิกานต์  ชนะกุล

3253 นายเนติพงศ์  ช่วยสกุล

นิติศำสตรบัณฑิต



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3254 นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วกุ้ง

3255 นางสาวจิตติยา  สิลลากาล

3256 นางสาวจิรัชญา  จิตรจ้านงค์

3257 นางสาวชลิตา  บิลละเต๊ะ

3258 นางสาวณัฐธิดา  เศรษฐมาน

3259 นางสาวณัฐวดี  รัตนสมาหาร

3260 นางสาวดวงฤทัย  เนียมไทย

3261 นางสาวทิพวรรณ  พิบูลย์

3262 นางสาวธนพร  อินเสนี

3263 นายธนะวัฒน์  พิมพ์ลักษณ์

3264 นายธรรมรัตน์  สุวรรณรัตน์

3265 นางสาวนันทัชพร  ฤทธิรุตม์

3266 นายนิธิกร  พรหมปองสุข

3267 นางสาวปพิชญา  เดชเส้ง

3268 นางสาวปภาวดี  ศรีไสว

3269 นางสาวปาริชาต  ดิษฐรักษ์

3270 นางสาวปิยนันท์  มีพัฒน์

3271 นางสาวปุณิกา  เสียงหอม

3272 นายพิพัฒน์  คงหอม

3273 นางสาวพิศมัย  บุญข้า

3274 นายภูวินันท์  จันทร์สุรางค์

3275 นางสาวรุจี  ชูเจริญ

3276 นางสาววัชราภรณ์  สมคง

3277 นายวิชยานนท์  เพ็ชรแก้ว

3278 นายศิริจักรี  เปศรียะโร

3279 นางสาวสุพรรณี  กุลพฤกษ์

3280 นายสุรเชษฐ์  ไชยเภท



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3281 นางสาวสุวิญญา  โอปลอด

3282 นายอรรถพล  มาตราช

รัฐศำสตรบัณฑิต (กำรเมืองกำรปกครอง)

3283 นางสาวกมลลักษณ์  กู้เมือง

3284 นางสาวกัญญารัตน์  ส่องมณี

3285 นางสาวกัญญารัตน์  หัตถิยา

3286 นางสาวกิตติยารัตน์  แซ่ภู่

3287 นางสาวกุลภัสส์  ช้างกลาง

3288 นางสาวขวัญจิรา  มณีโชติ

3289 นายจักรินทร์  วะจิดี

3290 นายเจตพัฒน์  เรืองดิษฐ

3291 นางสาวเจนจิรา  ตรีแก้ว

3292 นางสาวชนัญชิดา  หล้าจิ

3293 นายชลัท  พยัคฆมาศ

3294 นายชัยณรงค์  บัวเกล้ียง

3295 นางสาวโซเฟียร์  เงาะ

3296 นายฐิติวัฒน์  รอดราวีย์

3297 นางสาวณัฎฐา  ร่วมยอด

3298 นางสาวณัฏฐณิชา  พิบูลย์

3299 นางสาวนาเดีย  กูบือโด

3300 นายนาถธราดล  ชายเขต

3301 นางสาวนิซูไรดา  นิโซะ

3302 นางสาวนุชนาตร  ภาชนะศิริ

3303 นางสาวนูรดาลีลา  มะสูยู

3304 นางสาวเนตรนภา  กัณจน์ยภาส

3305 นางสาวผกาวรรณ  พิทักษ์

3306 นายพนมกร  มหาสวัสด์ิ
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3307 นายพิชเยศ  สิงห์มณี

3308 นางสาวพิมพกานต์  ลักษณะจันทร์

3309 นายพิษณุ  ทองฤทธ์ิ

3310 นายพีรณัฐ  ฉวาง

3311 นางสาวม่ิงขวัญ  เม่งเอียด

3312 นายมูฮัมหมัดอันวาร์  วาเงาะ

3313 นายโมฮาห์กีม  ยูซง

3314 นางสาวเยาวลักษณ์  เผ่าสุภาพ

3315 นายรชานนทร์  ผิวน่ิมนวล

3316 นางสาวไลลา  สะแลแม

3317 นายวัฒนา  รักขันโท

3318 นางสาววันชนก  คงปลอด

3319 นางสาวศรัญญา  อัตถกาญจน์

3320 นางสาวศรัณย์พร  จันทรนิภาพงศ์

3321 นางสาวศุทธินี  ต้ังซุ่นห้ิม

3322 นายศุภวิชญ์  สงเกตุ

3323 นายสรวิศ  สังขาว

3324 นายสิทธิพล  โชติกุลานนท์

3325 นางสาวหิรัญญิการ์  ขวัญเหล็ก

3326 นายอนุรักษ์  เพ็ชรสุก

3327 นางสาวอังค์วรา  ไทรแก้ว

3328 นายอัษฎาวุธ  ประสมศักด์ิ

รัฐศำสตรบัณฑิต (ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ)

3329 นางสาวจิณณ์วรัชญา  โสมจันทร์

3330 นางสาวเจนจิรา  ราหมาน

3331 นางสาวฐานิดา  สุขศรี

3332 นายณัฐชัย  เดชพันธ์
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3333 นายทัสมา  พิชคุณ

3334 นางสาวธนภรณ์  ตันสกุล

3335 นายธวัชชัย  ไชยจิตต์

3336 นายนักรบ  อินนาจักร

3337 นางสาวนิธินาถ  แซ่ต้ัง

3338 นางสาวบงกช  เผือกปาน

3339 นายภากร  แมกไม้รักษา

3340 นายมนัสวี  พัฒนเสริมปัญญา

3341 นางสาวมาเรียม  มะมิง

3342 นางสาวรัชดาภรณ์  ทองตรัง

3343 นางสาววิรัญญา  ณ ระนอง

3344 นางสาวอาดิลละฮ์  เศรษฐรักษา

3345 นางสาวอาทิตยา  มานะจิตต์

รัฐศำสตรบัณฑิต (รัฐประศำสนศำสตร์)

3346 นางสาวกนกศิรินทร์  ธรรมชาติ

3347 นางสาวกัญญ์พิชญา  บุญโสภาส

3348 นางสาวกัญญารัตน์  รักส้าลี

3349 นางสาวกัณฐิกา  จงดู

3350 นางสาวเกตุวดี  ไกรแเก้ว

3351 นางสาวเกวลิน  เจริญพร

3352 นางสาวเกศินี  วิรุณกาญจน์

3353 นางสาวจรีภรณ์  สาครวงค์

3354 นายจักรรินทร์  วรินทรเวช

3355 นางสาวจารุวรรณ  ศิริวัฒน์

3356 นางสาวจิราภา  กาญจนพรหม

3357 นางสาวจุฑามาศ  ทองดับแก้ว

3358 นางสาวจุฑารัตน์  หนูแก้ว
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3359 นางสาวชลินทรา  รักษา

3360 นางสาวณัฏฐณิชา  นิลสุวรรณ์

3361 นางสาวณัฐพร  แก้วพัฒ

3362 นางสาวธาราทิพย์  ศักด์ิเกิด

3363 นางสาวธิติมา  แก่นจันทร์

3364 นายธิติวุฒิ  พรหมรักษ์

3365 นางสาวนริศรา  ร่มเมือง

3366 นางสาวนฤมล  นุ่นแก้ว

3367 นางสาวนวรัตน์  นินวาโย

3368 นางสาวนาฏนภา  เพ็ชร์ล่อง

3369 นายปณิธิ  เจริญสืบสกุล

3370 นางสาวเปมิกา  น้้าดอกไม้

3371 นายพงศกร  นุ่มทอง

3372 นางสาวพิจิตตรา  รักษา

3373 นางสาวภัทราภรณ์  ขอสุวงษ์

3374 นางสาวยุพารัตน์  วรฤทธ์ิ

3375 นางสาววทันยา  เสือทอง

3376 นายวรรณธัช  เดชพรหม

3377 นางสาววรางคณา  ยาซัม

3378 นางสาววราภรณ์  อยู่เย็น

3379 นางสาววศินี  เขียวจันทร์

3380 นางสาววิภาพร  กมลวิทย์

3381 นายวิศรุฒน์  ไชยคง

3382 นางสาวศรัณย์ภัทร  จันทรนิภาพงศ์

3383 นางสาวศศิวิมล  คะเชนทร์

3384 นายศักดิธัช  จันทร์สุข

3385 นางสาวศิริลักษณ์  เจนสมุทร
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3386 นายศิริวัฒน์  อินทร์พรหม

3387 นางสาวศุภิสรา  ไกรแก้ว

3388 นายสปัณณ์  นวลนก

3389 นายสหรัฐ  สอาด

3390 นางสาวสุดารัตน์  เกล้ียงด้า

3391 นางสาวสุดารัตน์  จงกล

3392 นางสาวสุพิชชา  ฦๅชา

3393 นางสาวสุภานัน  อามิตร

3394 นางสาวหฤทัย  ชัยภักดี

3395 นางสาวอโณมา  โรมา

3396 นางสาวอนิษา  รัตนพันธ์ุ

3397 นายอนุศักด์ิ  เม่งห้อง

3398 นายอภิสิทธ์ิ  แท่นอ่อน

3399 นายอภิสิทธ์ิ  รักขิโต

3400 นางสาวอรฤทัย  เสพธรรม

3401 นางสาวอังศุมาลิน  จุลกัลป์

3402 นางสาวอันดา  ช่างเรือ

3403 นายอัษฎาวุธ  วังขุนพรหม

3404 นางสาวอารีสา  มะหมัน

วิทยำลัยนำนำชำติ

นิติศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

3405 Ms.Tashi  Wangmo

3406 Mr.Prasanna  Ghatani

บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรวิเครำะห์โลจิสติกส์และกำรจัดกำรซัพพลำยเชน) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

3407 Mr.Sean Glenn M.  Pastorfide

3408 Ms.Chelsea Maiyah  Yimaye

3409 Mr.Zay Yar  Nay Win
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วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

3410 Mr.Kanat  Sagadiyev

3411 Mr.Victor Kibiwot  Cheruiyot

นิติศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

3412 Mr.Dean Kudzai  Tafira

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล) เกียรตินิยมอันดับสอง

3413 Mr.Jeremy Kipchumba  Kiplagat

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล)

3414 Mr.Abdifatah Abdillahi  Farah

ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์

วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์เชิงค ำนวณ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

3415 นางสาวขวัญชนก  แก้วขวัญ

3416 นางสาวณัฐชยา  มาลารัตน์

3417 นายธันวา  ทองเกล้ียง

3418 นายธิติ  ศรภักดี

3419 นายธีรพงษ์  เชาว์ช่างเหล็ก

3420 นางสาวนูรุลซาฟีลาร์นาเรีย  เบ็ญจ์วรรณมาศ

3421 นายปัญลักษณ์  เดชรัตนวิไชย

3422 นายวิศรุต  ห้วยชีเลข

3423 นายศุวิจักขณ์  พันธนิตย์

3424 นายสิทธิพงค์  แก้วมรกต

3425 นายสิรวิชญ์  ก้าเนิดมณี

3426 นางสาวสุนันทา  สุวรรณสังข์

3427 นางสาวอัสมา  จ้าปีพันธ์ุ

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง) เกียรตินิยมอันดับสอง

3428 นางสาวฟาติณนาตาชา  พันธ์ไทย

วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์เชิงค ำนวณ) เกียรตินิยมอันดับสอง
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3429 นางสาวนาเดีย  นาถปุตรี

3430 นางสาวนิตยา  เจ๊ะรัมย์

3431 นางสาวภัทรวรรณ  ประจันพล

3432 นายเสาวภาคย์  แก้วชาย

วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง)

3433 นางสาวกัญชลิกา  สุวรรณ์สาม

3434 นายปิยะนัฐ  พระสว่าง

3435 นางสาวภัทราพร  แก้วศรีจันทร์

3436 นางสาวศรีสุดา  ขันเพ็ชร

วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์เชิงค ำนวณ)

3437 นางสาวนันท์นภัส  เจริญสวัสด์ิ

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

3438 นายวิทวัส  ช่วยพนัง

3439 นายสิทธินนท์  เดิมหล่ิม

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

3440 นายณัฐนภัส  กีรติกรพิสุทธ์ิ

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

3441 นางสาวเจนนิสา  กาสาวพัฒร์

3442 นางสาวมุขรินทร์  สังข์ช่วย

3443 นางสาวเลิศฤทัย  โพธ์ิแก้ว

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพอลิเมอร์) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

3444 นายฐิติพรรณ  วัชรกาฬ

3445 นายณัฐพงษ์  เศวตเวช

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

3446 นางสาวกฤติมา  เกตุเอ่ียม

3447 นายกิตติเดช  ฉาฉ้่า
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3448 นายธีรภัทร  แซ่ท้่า

3449 นางสาวเนติกาญจน์  ถาวร

3450 นายปรเมศวร์  สุวรรณ์

3451 นางสาวพัชรนิดา  วรรณวร

3452 นางสาวศิริกร  เส้งสี

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธำ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

3453 นางสาวณัฐกมล  ศรีขวัญช่วย

3454 นางสาวปานขวัญ  เจริญฤทธ์ิ

วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม) เกียรตินิยมอันดับสอง

3455 นางสาววรดา  ร่างสง่า

วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) เกียรตินิยมอันดับสอง

3456 นายจักรพงษ์  กระต่ายทอง

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร) เกียรตินิยมอันดับสอง

3457 นายจักรภัทร  ทวีรัตน์

3458 นางสาวจิน่า  แก้วเกิด

3459 นางสาวนรมน  เพ็ชรานันท์

3460 นางสาววราภรณ์  ไชยรัตน์

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) เกียรตินิยมอันดับสอง

3461 นายธันยธรณ์  เพชรรัตน์

3462 นายนนทวัฒน์  รักษาวงค์

3463 นางสาวบุญบงกช  ธรรมวุฒิ

3464 นางสาวสุพัตรา  ชูยัง

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธำ) เกียรตินิยมอันดับสอง

3465 นายกัญจน์  ศรีสุวรรณ

3466 นายณัฐนนท์  รามณี

วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม)

3467 นายกฤตภาส  ธรรมศิริไพบูลย์
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3468 นางสาวกัญญารัตน์  ด้าคุ้ม

3469 นางสาวกัลยรัตน์  แซ่ล่ิม

3470 นางสาวประกายทิพย์  ปราศภัย

3471 นางสาวปัทมา  คงก้ิม

3472 นางสาวพรทิพย์  แสงพรหม

3473 นางสาวพริษฐิญา  เฑียรฆโรจน์

3474 นางสาวศศิวรักษ์  หว่องเซ็ง

3475 นางสาวสรยา  อายเดร์

3476 นางสาวสุกัญญา  ทัดระเบียบ

3477 นายอดิศร  จินดามณี

3478 นางสาวอัจจิมา  ไทยกูล

วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

3479 นายก่อกฤษฎ์ิ  อินทิศ

3480 นางสาวจิราวรรณ  ช่วยแก้ว

3481 นางสาวชนิกานต์  พจมานพงศ์

3482 นางสาวชุติมา  อนันตกูล

3483 นายชุมพร  แก้วพิทักษ์

3484 นายโชติวิชช์  วรเดช

3485 นายณธกร  จิระอรรคพงษ์

3486 นายธิติพงศ์  ปุรินสุวรรณ

3487 นายนลธวัช  แก้วจีน

3488 นางสาวปิยมินทร์  ใจมา

3489 นายรัตธนาตย์  รัตนพันธ์ุ

3490 นายวรเมธ  ขวัญนิมิตร

3491 นายสุวิจักขณ์  พิศสุพรรณ

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

3492 นายกวิน  ผลกล้่า



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3493 นางสาวกัญญาณัฐ  ประดู่

3494 นายจิรภัทร  ใจยะกว้าง

3495 นางสาวชุตินันท์  ช่ืนชม

3496 นางสาวซูปียะห์  หะยีมะแซ

3497 นางสาวณัฐณิชา  อดิศัยศักดา

3498 นางสาวธัญรดา  ชูพรหมแก้ว

3499 นายปฐมพงศ์  ธงธวัช

3500 นายพีรพงศ์  นุ้ยจันทร์

3501 นายรชานนท์  หมีนสัน

3502 นางสาววาทิณี  แซ่อุ้ย

3503 นายสวราชย์  แตงอ่อน

3504 นายสาธิต  ศรีสวัสด์ิ

3505 นายอิสระ  สุวรรณเวลา

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีและกระบวนกำร)

3506 นางสาวกันยาลักษณ์  ล่ิมสกุล

3507 นางสาวชนัญชิดา  เพียรจัด

3508 นายชาคริต  บัวแก้ว

3509 นางสาวซูไฮดาห์  ยีปราโซ

3510 นางสาวธนาวดี  บุญฤทธ์ิ

3511 นางสาวศิราวรรณ  ศรีทอง

3512 นางสาวศิรินธร  นพเดช

3513 นางสาวสิรินดา  โพธ์ิเพชร

3514 นายอนันตชัย  จันทศรี

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพอลิเมอร์)

3515 นางสาวกาญจน์ชิตา  สิงหาเวช

3516 นางสาวเกวลิน  อินจันทร์

3517 นายคทาวุธ  โอ่เรือง



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3518 นางสาวฐิติรัช  ช่วยแป้น

3519 นางสาวนพวรรณ  ช่วยเอียด

3520 นางสาวบุศยมาศ  เก้ือประพันธ์

3521 นายวิกรม  เรศประดิษฐ์

3522 นางสาวศศิวิมล  เต็มสงสัย

3523 นายสิทธิโรจน์  พัฒน์จันทร์

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

3524 นางสาวจีริชุฎา  รักเถาว์

3525 นายเชษฐา  สุวรรณวงค์

3526 นางสาวโชติรส  แซ่ต่ัน

3527 นางสาวฐานะมาศ  ชโนจุต

3528 นางสาวณัฏฐธิดา  มะโนใจ

3529 นายดณุรุทธ์  หลงกาสา

3530 นายนนทวัฒน์  ชูศรี

3531 นายนภัสกร  ใจสว่าง

3532 นายนวิน  สิงหเสม

3533 นายนิธิกร  โชติวรนานนท์

3534 นายนูรุดดีน  เจะยอ

3535 นายมูหัมหมัดฟาอิส  กูโน

3536 นายมูฮัมหมัดลุฏฟีย์  แวสนิ

3537 นายวัชรากร  พูลสวัสด์ิ

3538 นางสาวศิริยาภรณ์  เหล่าเมรี

3539 นางสาวสิริกมล  คงด้า

3540 นายสุริยา  อินยอด

3541 นายหวันฮรีด  ปะดุกา

3542 นางสาวอมราวดี  ผกามาศ

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธำ)



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3543 นายกรวิชญ์  สุทน

3544 นายกรวีร์  แก้วประสพ

3545 นางสาวกอเรีย  เหมสลาหมาด

3546 นายขจรศักด์ิ  สุขดี

3547 นายจตุรภัทร  เสริฐสุรินทร์

3548 นางสาวจรรยารัตน์  เพชรอาวุธ

3549 นางสาวชาคริยา  เรืองนุ้ย

3550 นายณฐพงศ์  นุ้ยเพชร

3551 นายณรงค์กร  กระโห้ทอง

3552 นางสาวณัฎฐิญาภา  ไม้เรียง

3553 นางสาวธันยพร  กลับกลาย

3554 นายนพดล  ชูคง

3555 นายนิติศักด์ิ  หมัดเด็น

3556 นายบัญญพนต์  ใจกระจ่าง

3557 นางสาวเบญจพร  กรุงแก้ว

3558 นางสาวพัชริดา  สุขแสวง

3559 นายภคภัทร  รัตนพงศ์ภิบาล

3560 นางสาวภัคจิรา  อ่อซ้าย

3561 นางสาวมัณฑนศิลป์  บุรินสุวรรณ

3562 นางสาวมูรนี  มะเละ

3563 นายวนมินทร์  ทิพยเสนา

3564 นายสหรัฐ  เพ็ชรประคอง

3565 นางสาวสุนิษา  พันชนะ

3566 นายสุรักษา  วังบุญคง

3567 นางสาวสุวนันท์  เจ๊ะกาเส็ม

3568 นางสาวเสาวลักษณ์  รักษ์วงศ์

3569 นางสาวอรวรรณ  ละม้าย



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3570 นายอัฟฟาน  กาซอ

3571 นายอัลวา  มะหลีโดง

3572 นายอาหมัดฟาเดล  ดิเลาะ

ส ำนักวิชำศิลปศำสตร์

ศิลปศำสตรบัณฑิต (ไทยศึกษำบูรณำกำร) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

3573 นางสาวจิตตินันท์  คลล้้า

3574 นางสาวบุญสิตา  แดหวา

3575 นางสาวสินีนาฏ  เช้ือบ่อคา

ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำจีน) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

3576 นางสาวคุณัญญา  พลวสสกนธ์

3577 นายพิริย  พิรัตน์

3578 นางสาวหทัยวรรณ  ช่วยกลับ

ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

3579 นางสาวกุลภรณ์  ราวัลย์

3580 นายนิธิพงศ์  คงปล้อง

3581 นางสาวปภาดา  ศรีธีรวิชัย

3582 นางสาวภัทราภรณ์  อินทร์จันทร์

3583 นางสาวม่ิงขวัญ  ดารากัย

3584 นางสาวสุดารัตน์  เจตนา

3585 นางสาวสุพรรณิกา  ทองมากกุล

3586 นายอรรฆย์พงศ์  พักตร์จันทร์

ศิลปศำสตรบัณฑิต (ไทยศึกษำบูรณำกำร) เกียรตินิยมอันดับสอง

3587 นางสาวณัฏฐณิชา  ชูมณี

3588 นางสาวนิศา  รัศมี

ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำจีน) เกียรตินิยมอันดับสอง

3589 นางสาวกมลรัตน์  เอกผล

3590 นางสาวจุฑามาศ  กิจเกตุ



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3591 นางสาวณัฐาพร  แซ่เซ้ียน

3592 นางสาวตติยารัตน์  คงสนิท

3593 นายทศพงษ์  หนูช่วย

3594 นางสาวนัทธมน  คงสว่าง

3595 นายภูวเดช  บุญคงแก้ว

3596 นางสาววิลัยลักษณ์  พลอินทร์

3597 นางสาวศรุดา  คงคา

3598 นายศุภกฤต  รุ่งเรืองอุดมกิจ

ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง

3599 นางสาวกนกวรรณ  คงภักดี

3600 นางสาวญัสมิน  มูประสิทธ์ิ

3601 นายณัฎฐกร  นินทรกิจ

3602 นายปฐมพงศ์  โอพ่ัง

3603 นางสาวปาลิตา  โต๊ะหยอ

3604 นายวรพจน์  ไพศิลป์

3605 นางสาววรรณวิภา  วาระเพียง

3606 นายศุภกร  อุตรภาศ

3607 นางสาวอรวรรณ  เฉลิมวงศ์

3608 นางสาวอลิษา  เล็กด้า

3609 นางสาวอลิสา  อามะ

ศิลปศำสตรบัณฑิต (อำเซียนศึกษำ) เกียรตินิยมอันดับสอง

3610 นางสาวเขมสรณ์  เดชรักษา

3611 นางสาวนิชดา  ประภารัตน์

3612 นางสาววิลาศิณี  รักหมู่มาศ

ศิลปศำสตรบัณฑิต (ไทยศึกษำบูรณำกำร)

3613 นางสาวกวินทิพย์  ทองเกล้ียง

3614 นางสาวกัญญาณัฐ  รสสุคนธ์



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3615 นางสาวกัญญาณัฐ  เรืองนุ้ย

3616 นางสาวกัญญารัตน์  สุขมณี

3617 นางสาวเกสรา  ศรสิทธ์ิ

3618 นายเกียรติศักด์ิ  สงแป้น

3619 นางสาวขนิษฐา  ราบบ้าเพิง

3620 นางสาวชัญญาพัชญ์  หม่ันถนอม

3621 นางสาวณรินทร  อยู่ทอง

3622 นางสาวณัฐนันท์  ชูสุวรรณ์

3623 นางสาวณัฐรมย์  สามสี

3624 นางสาวทิพย์มณฑา  ไชยยัง

3625 นางสาวธมนวรรณ  สุขแสนสุข

3626 นางสาวปิยธิดา  หลักชัย

3627 นางสาวพัชราภา  ศรนารายณ์

3628 นางสาวพิมพ์ชนก  มากบรรจง

3629 นางสาวพุทธิพร  พุทธพืช

3630 นางสาววนิดา  จิตรสมุทร์

3631 นางสาววีรวรรณ  งามพร้อม

3632 นางสาวศศิภา  สุดประเสริฐ

3633 นางสาวศุภนิดา  แซ่ล้ิม

3634 นางสาวศุภิสรา  แก้วกิจ

3635 นางสาวสรนันท์  นุสุข

3636 นายอนพัช  จันทรัตน์

3637 นายฮาริษ  พินิจทรัพย์

ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำจีน)

3638 นางสาวกัญญารัตน์  สาระภี

3639 นายกีระติ  ทับทวี

3640 นางสาวจันทิมา  ชูโรย



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3641 นางสาวจารุภา  บัณฑิต

3642 นางสาวจารุวรรณ  เสมอภาค

3643 นางสาวจินดารัตน์  หวังสุข

3644 นางสาวจิราพัชร  บุญตรี

3645 นางสาวจิราภรณ์  ถ่ินกาญจน์

3646 นางสาวเจนจิรา  เมืองชู

3647 นางสาวชญานิศ  เจนรบ

3648 นางสาวชนม์นิภา  เจนรบ

3649 นางสาวชัญญา  รัตนอุบล

3650 นางสาวญาณินท์  ทับเพชร

3651 นางสาวฑิตฐิตา  นวลศรี

3652 นางสาวณฐมน  ชูกล่ิน

3653 นางสาวณัฏฐ์นรี  จันทรไพฑูรย์

3654 นายณัฐภัทร  เซ่งฉ้วน

3655 นางสาวณัตจิมา  โต๊ะจิ

3656 นางสาวณิชากร  สุทิน

3657 นางสาวตุลาธาร  หนูทอง

3658 นางสาวธนัชพร  บุญศักด์ิ

3659 นางสาวธารานิภรณ์  แสนบุตร

3660 นางสาวนภัสสร  ศิริคง

3661 นางสาวนริศษา  ค้าแก้ว

3662 นางสาวนารีรัตน์  คมข้า

3663 นางสาวนิภาภัทร  เลิศพันธ์ุ

3664 นางสาวนิยดา  หมาดหล้า

3665 นางสาวบุณยวีร์  เดชภักดี

3666 นางสาวบุศรา  ล่ิมพิทักษ์

3667 นางสาวปทุมทิพย์  บุญเรือง



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3668 นางสาวปรารถนา  หม่ืนมล

3669 นางสาวพนิดา  ใจเพียร

3670 นางสาวพรญานี  เมืองรอด

3671 นางสาวพิชามญช์ุ  พรหมสร

3672 นางสาวพิมพ์วิภา  ทวิสุวรรณ์

3673 นางสาวฟาริดา  ทอยอุ้ย

3674 นางสาวภัคนันท์  สุทธิเทพ

3675 นายภานุวัฒน์  ศรีทองมา

3676 นายภูมิกร  พรหมรัตนะ

3677 นางสาวภูริชยา  ด้าวงค์

3678 นางสาวมัลลิกา  ระวังภัย

3679 นางสาววริศรา  ธนะภพ

3680 นางสาววิภาวรรณ  เกตุแก้ว

3681 นางสาวสมหทัย  สารีบุตร

3682 นางสาวสิวรัตน์  เรืองพันธ์

3683 นางสาวสุทัตตา  ขนอม

3684 นางสาวสุนันทา  ชิตแก้ว

3685 นางสาวอธิญาพร  กัณฑ์ราย

3686 นางสาวอภัญญา  ก่อเก้ือ

3687 นางสาวอภัสษร  ปานบ้ารุง

3688 นางสาวอรญา  เหมสลาหมาด

3689 นางสาวอาทิตยา  เบ้าทอง

3690 นางสาวอุมาภรณ์  เงินพรหม

ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำอังกฤษ)

3691 นางสาวกนกวรรณ  แก้วสยศ

3692 นายกฤษฏ์ศรัณ  คันทรัพย์

3693 นางสาวกัลยาภรณ์  เป่ียนจิต



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3694 นางสาวกานต์สินี  แซ่ช้ิน

3695 นายกิตติธัช  วิชัยธวัช

3696 นางสาวกุลณัฐ  หวันเหล็ม

3697 นางสาวกุลนิษฐ์  ภูชงค์

3698 นางสาวคุณาพร  โสพันธ์

3699 นางสาวจันทร์เพ็ญ  จันทร์กลับ

3700 นางสาวจิณัฐตา  คงรักษา

3701 นางสาวจิรพาพร  ภาระบาล

3702 นางสาวจุฑามาศ  ทับทิม

3703 นางสาวซัสวานี  สุหลงเส็น

3704 นางสาวซารีนา  ดะโห้

3705 นางสาวซีรีน  ยูวาเต๊ะ

3706 นางสาวซุลฟา  ยีขะเด

3707 นางสาวฐิตาภา  ดีหมีน

3708 นางสาวฐิติญา  จิตติศักด์ิ

3709 นางสาวณัฐชยา  สิงหเสม

3710 นางสาวณัฐณิชา  แก้วมณี

3711 นางสาวณัฐณิชา  บุญมนต์

3712 นางสาวณัฐนรี  ช่วยบ้ารุง

3713 นายณัฐยศ  ชาติวิชิต

3714 นายณัฐวุฒิ  เต็งทอง

3715 นางสาวดุสิตา  สวัสดิโกมล

3716 นางสาวทยิดา  ใจรังษี

3717 นางสาวทิพย์อรุณ  สุพรรณพงศ์

3718 นายธนกร  พูลทวี

3719 นายธนากร  พ่ึงสวน

3720 นางสาวธารีรัตน์  ปาภูเขียว



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3721 นายธิปก  สัญญาโณ

3722 นางสาวนงนภัทร  บัวเนียม

3723 นายนริศ  กัณทวีชัย

3724 นางสาวนัจมีน  มะกูวิง

3725 นางสาวนันทิพร  วงศ์วิวัฒน์

3726 นายนิรอมซีย์  นิเยะ

3727 นางสาวนูรไลลา  อารียู

3728 นางสาวเนริสา  ไชยฤกษ์

3729 นางสาวเบญจมาพร  มีเศษ

3730 นางสาวปพิชญา  สิงห์ชู

3731 นางสาวปภัสรา  จันทวิโรจน์

3732 นางสาวปริชญา  แป๊ะเส็ง

3733 นางสาวปิติมา  แดงงาม

3734 นางสาวพัทธ์ธีรา  อักษรถึง

3735 นางสาวพิมพ์ชนก  จริตงาม

3736 นางสาวฟาตอน๊ะ  ยีหมาด

3737 นางสาวฟารีดา  บราเฮ็ง

3738 นางสาวภัชชา  เดชสุวรรณ

3739 นายภูวเดช  ลือชารักษ์

3740 นางสาวมลิวรรณ  ศรีเจริญ

3741 นางสาวเมธาวี  แซ่ต่ัน

3742 นางสาวยุพารัตน์  ช่วยชัย

3743 นางสาวรสิตา  ศักด์ิดวง

3744 นางสาวรังสิยา  ประมุข

3745 นางสาวลักษิกา  ศรีระบาย

3746 นายวชิรวิชญ์  เมฆดี

3747 นายวรรณพงษ์  จิตยากร



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

3748 นางสาววศินี  ปักเข็ม

3749 นางสาววศินี  มีสุวรรณ

3750 นางสาววิรงรอง  เดชารักษ์

3751 นางสาววิไลลักษณ์  คาบุตร

3752 นายวิวัฒน์  เขมะไชเวช

3753 นางสาวศศิประภา  บุญล้อม

3754 นางสาวศศิประภา  ยับ

3755 นางสาวศิตานนท์  วงศ์สุวรรณ

3756 นางสาวศิริลักษณ์  สุวรรณรัตน์

3757 นางสาวศุภลักษณ์  จิตจรัญ

3758 นายสัพพัญญู  สังข์สัพพัญญ์

3759 นางสาวสาธุนี  เพชรฤทธ์ิ

3760 นางสาวสิตานันท์  กลับกล่ัน

3761 นางสาวสิทธิณี  พรหมสุวรรณ์

3762 นายสิรภพ  ปานแก้ว

3763 นางสาวสุกัญญา  กันโต

3764 นางสาวสุนิสา  สุขสวัสด์ิ

3765 นางสาวสุภาวดี  ชูเกิด

3766 นายอนาวิน  แฮมเมอร์เล

3767 นางสาวอนุธิดา  สุดชดา

3768 นายอรกัญญา  บุญเพ็ง

3769 นางสาวอรนารี  โพธ์ิรักษา

3770 นางสาวอัญมณี  หมกทอง

3771 นายอันดา  แก้วประสิทธ์ิ

3772 นางสาวอาณีฟา  วายีกอ

3773 นางสาวอามานีย์  ตาเห

3774 นางสาวอิลฮัม  ตูแก



ล ำดับ วุฒิปริญญำ

ศิลปศำสตรบัณฑิต (อำเซียนศึกษำ)

3775 นางสาวกัญญาณัฐ  เอ่ียมศักด์ิ

3776 นางสาวนาดิยา  หีมเบ็นหมาน

3777 นางสาวบูรณี  ด่านรักษา

3778 นางสาวปิณฑิรา  หวันกะเหร็ม

3779 นางสาวยาวิต้า  มะปิ

3780 นางสาวสุพิชญา  ไกรณรา


