
ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา

สํานักวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

1 นางสาว วริศราภรณ  กล่ินมาลี
2 นางสาว เสาวณีย  บุญละเอียด
3 นางสาว โสรยา  โลจนานน
4 นาย โอภาส  ทองภิญโญชัย

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
5 นาย ณัฐกรณ  พิทักษวงศ
6 นางสาว อลิสา  หนูจีน

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
7 นางสาว รักชนก  หวันกะเหร็ม

บริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับสอง
8 นางสาว จริยา  พงศศิลารัตน
9 นางสาว จารุวรรณ  สุขสวัสดิ์
10 นางสาว จิรวรรณ  ชฎากรณ
11 นางสาว ชุมพูนุช  วันสี
12 นางสาว บุญจิรา  สมเขียวหวาน
13 นางสาว ภัทรียา  ทิศเกล้ียง
14 นางสาว รินรดา  ชูทอง
15 นางสาว เสาวลักษณ  ชูจันทร
16 นางสาว อัญชนา  วิทา

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
17 นางสาว ญาณิกา  ชัยมุสิก
18 นางสาว เยาวลักษณ  สาระพัสดุ
19 นาย ศิริวัฒน  ซายหุย
20 นางสาว อนุษณา  บุญสนอง

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
21 นาย ชิตพล  ศรีเมือง
22 นางสาว ศิริลักษณ  ยิ่งกิตติมานุศักดิ์
23 นางสาว สิริกร  พงศรัตนมงคล

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
24 นางสาว กนกพร  ถวายเชื้อ
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25 นางสาว กนกพร  ภาติกะโชดก
26 นางสาว กนกวรรณ  สุภาพ
27 นางสาว กมลนภัสร  กานก่ิง
28 นางสาว กมลมาตย  ไชยทอง
29 นางสาว กรรณิการ  เกิดกาญจน
30 นาย กรวิชญ  ภูพงศประพันธ
31 นางสาว กฤติยา  ทรัพยสุนทรกุล
32 นางสาว กาญจนา  ชาญสินธุ
33 นางสาว การะเกต ุ บุญสวัสดิ์
34 นาย กําพล  พรหมจรรย
35 นาย กิตติศักดิ ์ พรหมเดช
36 นาย เกียรติศักดิ์  แพรกทอง
37 นางสาว ครองขวัญ  บุญญานุพงศ
38 นาย ครองชัย  บุญแกวศรี
39 นางสาว จตุพร  หนูบุตร
40 นาย จักริน  ชื่นทับ
41 นางสาว จีรารัตน  โตพุนพิน
42 นางสาว ชนิกานต  ไทยปาล
43 นางสาว ชลธิรศน  แกวอําดี
44 นางสาว ชลลดา  หมันเจริญ
45 นาย ซุลกิฟลี  โกบสมา
46 นางสาว ฐานิดา  จิตพรหม
47 นาย ณัฐภูมิ  บรมธนรัตน
48 นาย ณัฐวุฒิ  จากระโนด
49 นางสาว ณัฐสิมา  มัจฉาเวช
50 นางสาว ทศพร  เกตุศรี
51 นางสาว ทัศนีย  วงษพิรา
52 นาย ธันยมนต  มณีแสง
53 นางสาว ธิดารัตน  รัตนพันธุ
54 นางสาว นัจนันท  ทองสวัสดิ์
55 นางสาว นาถวดี  คงเรือง
56 นางสาว นิชาภา  สงวนพรอม
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57 นางสาว นิรัชพร  ผองแผว
58 นางสาว นุรมาฮีซา  เจะดาโอะ
59 นางสาว บัณฑิตา  อนุรักษ
60 นางสาว ปยธิดา  สิทธิสุข
61 นาย ปยะ  คณะสุวรรณ
62 นาย พชรพงษ  หลอตระกูล
63 นางสาว พลอยไพลิน  เองฉวน
64 นางสาว พาตีเมาะ  ฮะซา
65 นางสาว แพรวนภา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
66 นางสาว ภัทรพิชชา  จุลเพชร
67 นางสาว ภาณิชา  สาสุขศรี
68 นางสาว ยูวาร ี ปาโตะ
69 นางสาว รติรัตน  เพชรกาญจนวัฒน
70 นางสาว รัชนีกร  แซล่ิม
71 นางสาว รัตนภรณ  รุงเรืองศรีศักดิ์
72 นางสาว ลภัสรดา  แซเฮา
73 นางสาว วชิราภรณ  เกาะกลาง
74 นางสาว วรัญญา  สังขทอง
75 นางสาว วราภรณ  กาญจนภักดิ์
76 นางสาว ศรีวิกา  แดงขาว
77 นางสาว ศศิธร  ดิษฐสุวรรณ
78 นางสาว ศิริญา  วรุตมพันธ
79 นาย ศุภกิจ  จงพงษา
80 นางสาว โศรดา  สะอะ
81 นางสาว โศรยา  รุงแดง
82 นางสาว สรยา  สาสิงห
83 นางสาว สารีปะห  โตะอาแด
84 นางสาว สิราวรรณ  บัวขนาบ
85 นางสาว สิริมา  เมืองระรื่น
86 นางสาว สุจาร ี จิตพินิจรุงเรือง
87 นางสาว สุดารัตน  สมดิษฐ
88 นางสาว สุทธวีร  บุญยอุดมศาสตร
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89 นางสาว สุนันฑา  วงษสุวรรณ
90 นางสาว เสาวคนธ  ชวยนุกูล
91 นางสาว หัทยา  แสนดี
92 นางสาว เหมติกา  ขรัวทองเขียว
93 นางสาว เหมือนชนก  ชัยชิต
94 นาย อดิศักดิ์  หมัดละ
95 นางสาว อมรรัตน  ใยอ้ิม
96 นางสาว อรอุมา  ศรีแผว
97 นางสาว อังคณา  วงศแดง
98 นาย อาทิพงศ  รอดอุนา
99 นางสาว อานีซา  ลาเตะ
100 นางสาว อุมาพร  สัมฤทธ์ิสิทธิชัย
101 นางสาว ฮุสนา  จุลยานนท

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหวางประเทศ) 
102 นาย ญาณภัทร  พัทธวิวัฒนศิริ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการทองเที่ยวและการบริการ-การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม) 
103 นาย ภัทธาวุธ  จุลภักดี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 
104 นางสาว กชพร  ศรีวิรัตน
105 นางสาว กฤตศิริยานันท  ไชยเดช
106 นางสาว เกศสรินทร  ชูวารี
107 นางสาว เกสรา  ทองจํานงค
108 นาย ขรรคชัย  อนุรักษ
109 นางสาว จรรยา  ทิพยสมบัติ
110 นางสาว จารุวรรณ  บุญวรโชติ
111 นางสาว ซารีนา  ถิ่นเกาะแกว
112 นางสาว ณัฐธิดา  อินทรสุวรรณ
113 นาย ทัศนัย  เจริญฤทธ์ิ
114 นาย ทินกร  ชาวโพธ์ิ
115 นางสาว ธนาภร  หนูทองแกว
116 นางสาว ธมนวรรณ  ทองแกวจันทร
117 นาย ธฤต  ประเสริฐศรี
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118 นางสาว ธิชา  ไชยประสิทธ์ิ
119 นางสาว นิศารัตน  จันทรชิต
120 นางสาว นิอร  อินทรนุรักษ
121 นางสาว นุจร ี น่ิงราวี
122 นางสาว บุศรินทร  ศิริรัตนเจริญ
123 นางสาว เบญจมาศ  พงษศิลา
124 นางสาว ปนัดดา  วรรณกาญจน
125 นาย ปรมินทร  ทาเรือรักษา
126 นางสาว ผกามาศ  นิมนต
127 นาย พงพัฒน  ศรีสกุล
128 นางสาว พนิตนาฏ  ไกรปราบ
129 นางสาว พัดชา  นุกูล
130 นางสาว พิชญาภา  เย็นใส
131 นาย ภัคพล  มันทรานนท
132 นางสาว มณียา  ฉัตรมาศ
133 นางสาว รังสินี  แซล้ิม
134 นางสาว วรรณิสา  แสงจันทร
135 นางสาว วราภรณ  ฤทธิโต
136 นางสาว วลัยลักษณ  เจียงอุด
137 นางสาว วิลาวรรณ  ตรีเพ็ญมาลย
138 นางสาว วิลาสินี  สุขสําราญ
139 นางสาว ศศิธร  จักรวรรดิ์
140 นางสาว ศศิธร  ศรีสวัสดิ์
141 นางสาว ศิริมา  อภิสิทธิศักดิ์
142 นางสาว ศิริวรรณ  สังขณี
143 นางสาว ศุภมาส  อินนุพัฒน
144 นางสาว สมฤทัย  ยองบุตร
145 นางสาว สุจาริณี  กูลระวัง
146 นางสาว สุชาดา  ณ นคร
147 นางสาว สุธิดา  หนักแนน
148 นาย สุพรชัย  สุขเหลือ
149 นางสาว เสาวเนตร  กาญจนม่ิง
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150 นางสาว โสรายา  สะแม
151 นางสาว หทัยรัตน  คงชาย
152 นางสาว หน่ึงฤทัย  ใจออน
153 นางสาว อรอุมา  ประหารภาพ
154 นางสาว อัญชญา  พุมผกา
155 นางสาว อัญธิกา  ชูสุข
156 นางสาว อารีย  มูลสาร
157 นางสาว อุษาวดี  นามบุญ

บัญชีบัณฑิต 
158 นางสาว กนกวรรณ  ตั้วโล
159 นางสาว กมลทิพย  คําคง
160 นางสาว กมลวรรณ  ตระกูลศรี
161 นางสาว กรรณิกา  จ๋ิวสุวรรณ
162 นางสาว กัญชลี  ศรีนวลปาน
163 นางสาว กาญจนา  ขุนวิชวย
164 นางสาว เกศรินทร  ออนนอม
165 นางสาว เกสศิรินทร  ทองขาว
166 นางสาว เขมมิกา  ชวยทุกข
167 นางสาว จัลวาตีย  โตะอีแม
168 นางสาว จุฑามาศ  ตุลยสุข
169 นางสาว ชะเนตต ี ทรัพยมี
170 นางสาว ณัฐกมล  กุลสวัสดิ์
171 นางสาว ตัสนีม  นุรุดิล
172 นางสาว นฤมล  สุขสมจิตร
173 นางสาว นํ้าทิพย  อองสกุล
174 นางสาว นิซัลวานี  โตะดี
175 นางสาว นูรอีมาน  ระนี
176 นางสาว ประภัสสร  เพ็ชรประพันธ
177 นางสาว พรพิศุทธ์ิ  มีถาวร
178 นางสาว พิชยา  อะรี
179 นางสาว เพ็ญทิพย  คงศรี
180 นาย ภัทรชนน  เรืองประดิษฐ
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181 นาย ภาณุภัทร  เอกวานิช
182 นาย มนตเดช  กอเจริญวัฒน
183 นางสาว มาตุพร  คงขํา
184 นางสาว วณิสา  คงยืน
185 นางสาว วนิษา  ยีสา
186 นางสาว วรรณิชา  สัมภวมานะ
187 นางสาว ศรัญญา  แกลวกลา
188 นางสาว ศุภมาส  มณีโชติ
189 นางสาว ศุภวรรณ  พลจรัส
190 นาย สรายุทธ  พันลม
191 นางสาว สินีนาถ  ธรรมวิโรจน
192 นางสาว สุภาวด ี พัฒนา
193 นางสาว สุมินตรา  งานดี
194 นางสาว อภิชญา  ยอดวิจารณ
195 นางสาว อลิษา  คริสตรักษา
196 นางสาว อัจฉราภรณ  พรหมณี

บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญช)ี 
197 นางสาว กนกวรรณ  อินทรปาน

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
198 นางสาว กชกร  ศิริสมบัติ
199 นางสาว กนกวรรณ  ดวงเมือง
200 นางสาว กนกวรรณ  ศรีวิสุทธ์ิ
201 นางสาว ขวัญตา  เพ็งสกุล
202 นางสาว ฐิติมา  ชูใหม
203 นางสาว ธัญรัตน  ชูมณี
204 นางสาว นภัสสร  หอแปน
205 นางสาว ปริณดา  กาลพัฒน
206 นางสาว ปรียาภรณ  ศรีเมือง
207 นางสาว ปวริศา  กล่ินสอน
208 นางสาว ปาริชาต ิ พัฒนศิลป
209 นาย วริศ  จุลบุญญาสิทธ์ิ
210 นางสาว วิภาวรรณ  เกตกาญจน



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
211 นางสาว สิริยา  ปูเงิน
212 นาย สุนทร  สังวาลย
213 นางสาว อรพรรณ  เกตุประทุม

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
214 นางสาว ชไมพร  วงศบุญ

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร สัตวศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง

215 นางสาว กมลทิพย  คงศรีรัตน
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร ประมง) 

216 นางสาว พีระนา  พึงสงวน
217 นางสาว ศิริกุล  สรอยหงษพราย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร พืชศาสตร) 
218 นาย กวีวัฒน  วัตตพรหม
219 นางสาว ดาราวด ี ทองเสน
220 นางสาว ธิดารัตน  หลานรอด
221 นางสาว บุษยมาส  นุยบานควน
222 นางสาว สิริโฉม  รอดบุญ
223 นางสาว สุธาภรณ  ภิญโญ
224 นางสาว สุมารินทร  ทองแท
225 นาย เสนีย  ศิริพงศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร สัตวศาสตร) 
226 นางสาว กนกวรรณ  บัญชา
227 นางสาว กาญจนา  แกวประเสริฐ
228 นางสาว กิตติยาภรณ  ศรีสุวรรณ
229 นางสาว โชติกา  นาคปลัด
230 นางสาว นิศารัตน  ดวงดี
231 นางสาว ผกามาศ  แตมแกว
232 นางสาว เมธิตา  ชวยสถิตย
233 นาย วัชรินทร  วัฒนไพบูลย
234 นางสาว วันเพ็ญ  นพรัตน
235 นางสาว ศิริพร  หม่ันการ
236 นาย สิทธิศักดิ์  บุญประคอง
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237 นางสาว สุรัสสา  รัตนพล
238 นางสาว ฮานาน  แตมามุ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว) 
239 นาย จักรกฤษณ  แกววงงาม
240 นางสาว สิวินีย  ออนสติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ) 
241 นางสาว กันตา  ดรเสระ
242 นางสาว สุดาวรรณ  หวันบะหยอ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร) 
243 นางสาว กาญจนา  แกวประเสริฐ
244 นางสาว ชุติมา  วัยเวก
245 นางสาว ทิตยา  ชิตชลธาร
246 นางสาว ธาราภรณ  สืบนุช
247 นางสาว พรพิมล  แตมประสิทธ์ิ
248 นางสาว พัชรีย  โชติทอง
249 นางสาว พิมพจิตรา  บุญนาโค
250 นางสาว ภักษร  บุตรแสน
251 นางสาว มาริสา  ถวายเทียน
252 นางสาว รุงนภา  สุวรรณโชติ
253 นางสาว วิชุดา  ณ นรงค
254 นางสาว ศิริเนตร  ชัยจันทร
255 นางสาว ศุภิสรา  หนูขุนทอง
256 นางสาว สุมลฑา  เมืองไทย
257 นางสาว ไหมแพร  คงขํา
258 นางสาว อรวรรณ  นาควิจิตร

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

259 นางสาว ชนมชนก  บุญสุข
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

260 นางสาว ตปนีย  รัตนะ
261 นางสาว ธนัชพร  จิตมงคล
262 นางสาว บุษรากรณ  ผิวดํา



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
263 นางสาว พัลลภา  วทัญูกุล
264 นางสาว ศุภกานต  มีเงิน

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
265 นางสาว กนกวรรณ  อินทอง
266 นางสาว กนิษฐา  ตอซอน
267 นางสาว กฤษสุดา  ก้ัวมาลา
268 นางสาว กัญณัฏฐ  เรืองจันทร
269 นางสาว กาญจนศิร ิ บุญปลูก
270 นางสาว กุสุมา  บูเอียด
271 นางสาว จิดาภา  ยอดระบํา
272 นางสาว จิราวรรณ  พวงชัง
273 นางสาว เจนจิรา  ดําเอียด
274 นางสาว ชลนิภา  บุรัสการ
275 นางสาว ชลิตา  กุลบุตร
276 นางสาว ฑิตฐิตา  ชัยสงคราม
277 นางสาว ณัฐธิดา  แสงบัวหมัด
278 นางสาว ณัฐนรี  หนูอินทร
279 นางสาว ดบัสวินี  รอดวรรณ
280 นางสาว ทัศนดาว  บาลทิพย
281 นางสาว ทัศนียวรรณ  พูนปาน
282 นางสาว ทิพยศุคนธ  ทองสงค
283 นางสาว ธนัญญา  นุนพันธ
284 นางสาว ธันวรัตน  พัฒนศรีทอง
285 นางสาว ธิดารัตน  เรืองประดับ
286 นางสาว นรีวรรณ  ภูสงศรี
287 นางสาว นักษา  ไชยตางเมือง
288 นางสาว นาฎลดา  ยะโส
289 นางสาว นิตสรา  พึ่งแสงศรี
290 นางสาว นิภาวรรณ  คงทอง
291 นางสาว นิศาชล  บุษบงก
292 นางสาว นุชนาถ  คงดํา
293 นางสาว นูรียะห  มะดง



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
294 นางสาว ประกายทิพย  อะกะเสนา
295 นางสาว ปทมา  ปานขาน
296 นางสาว พชรพร  ฝะสูงเนิน
297 นาย พิทยคณิศร  เทวฤทธ์ิ
298 นางสาว พิมพปภัทร  สะใบ
299 นางสาว เพชรลดา  โชติประเสริฐ
300 นางสาว เพลินพิศ  มหาเมฆ
301 นางสาว เฟองฟา  โสภาพ
302 นาย ภาณุวัฒน  ยิ้มยอง
303 นางสาว เยาวลักษณ  วงษศรีแกว
304 นางสาว รจนา  กวินวาณิช
305 นางสาว รัชนีตา  ลูกหวาย
306 นางสาว รัตนา  รัตนะ
307 นางสาว รัตนาภรณ  แกวคงทน
308 นางสาว รัตยา  สัจจา
309 นางสาว วรรณทวีพร  เน่ืองไผ
310 นางสาว วรรณนิสา  หมีนหวัง
311 นาย วัฒทนา  วายทองคํา
312 นางสาว วันทกานต  ทัศนภูมิ
313 นางสาว วันทพร  ศรีธเนศสกุล
314 นาย วุฒิไกร  ธนะเกตุสกุล
315 นางสาว ศรศวรรณรัตน  หอมสุด
316 นางสาว ศิริมา  พรหมศรีลาย
317 นางสาว สัจจมาส  กลนาวา
318 นางสาว สิริพร  ทองศร
319 นางสาว สุดารัตน  มากอน
320 นางสาว สุภัสสร  วงศประเทศ
321 นางสาว หทัยกาญน  รุงเมือง
322 นางสาว อชิรญา  สมภักดี
323 นางสาว อโณทัย  นันทภักดิ์
324 นาย อรรถชัย  พะละศูนย
325 นางสาว อังคณา  บุญงาม



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
326 นางสาว อังธิมา  จันทาแลว
327 นาย อับดุลกอวีย  โรมินทร
328 นางสาว อาทิตยา  โชติคุต
329 นางสาว อินทุอร  กานก่ิง
330 นางสาว อุทุมพร  บัวบุญ

สํานักวิชาแพทยศาสตร
แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

331 นางสาว เกลาใจ  สมจิตต
332 นางสาว จารุวรรณ  ทั่วดาว
333 นางสาว จิรวรรณ  พงศรุจิกร
334 นางสาว จุฑามาศ  ชูทอง
335 นางสาว ชิดชนก  วิสุทธิวัชรกุล
336 นางสาว ปยนิตย  ชูแกว
337 นาย ภพธนภณ  สิทธิชัย
338 นาย ภูริณัฐ  คุณรักษพงศ
339 นางสาว มนัญญา  เหลาประทาย
340 นางสาว มัลลิกา  แซล่ิว
341 นางสาว ยุวธิดา  พูลสุวรรณ
342 นาย วรุจ  ตรีรัตนวรกุล
343 นางสาว สวรรยา  งานวิวัฒนถาวร

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
344 นาย เฉลิมชัย  เตศิริ
345 นางสาว ทิราภรณ  กาวชู
346 นางสาว ธันยพร  จุติยนต
347 นาย ประชา  นาคแท
348 นางสาว ปริชมน  สวนจันทร
349 นาย พงศดนัย  ดํายศ
350 นางสาว พรพิมล  สุขยืน
351 นางสาว พิมพมณี  นิติสวัสดิ์
352 นางสาว เพ็ญพิชญา  วงษวิวัฒน
353 นาย รงคฤทธ์ิ  โอปลอด
354 นาย วิทวัส  หองเมง



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
355 นางสาว สิทัชชา  วงศคม
356 นาย สุนทร  กิตติเชษฐ

แพทยศาสตรบัณฑิต 
357 นางสาว กมลพรรณ  ยงกิตติเกษม
358 นางสาว กันทิมา  ภาวิไล
359 นาย จักรกฤษณ  นุรักษอภิชิตกุล
360 นางสาว จารุวรรณ  เนาวรุงโรจน
361 นางสาว ธัญวรัตม  ฉั่วกะบุตร
362 นาย ปริชญะ  สวนจันทร
363 นางสาว ปองธิดา  พรมคง
364 นางสาว พิมพชนก  วิเชียร
365 นางสาว พิรารัตน  จารุพันธ
366 นาย พีรพัฒน  สิทธิยุโณ
367 นางสาว พีริยา  ตรีรัตนพันธุ
368 นางสาว ภัสรา  บูรพาศิริวัฒน
369 นางสาว ภาวิดา  เนติวุฒิสาร
370 นาย ภูริวัจน  คําแหง
371 นางสาว มณฑิตา  ตัณฑุลมาศ
372 นางสาว มนัสวี  ภูพงศเพ็ชร
373 นางสาว วราภรณ  ทองสราง
374 นาย วิชยุตม  เก้ืออรุณ
375 นางสาว ศศิมา  ศรีวิสุทธ์ิ
376 นางสาว สิริลักษณ  ทองมี
377 นางสาว สุทธิกาญจน  ชื่นเมืองปกษ
378 นาย สุฤทธ์ิ  สฤษดิพันธุ
379 นาย อดุลวิทย  ธานีรัตน
380 นาย อลงกต  แกวก้ิม

สํานักวิชาเภสัชศาสตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

381 นางสาว กฤชติยาภรณ  คงธนะวานิช
382 นาย กฤษดา  เจษฎาปกรณ
383 นางสาว จิราภา  โอทอง



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
384 นาย ณัฐนนท  ณัฐพันธธีราวงศ
385 นาย ณัฐพนธ  ทรงนาคา
386 นาย พชร  เพชรแกว
387 นาย ภานุรุจ  โศภัตวรพงศ

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
388 นางสาว กัลยภัทร  ชูสุวรรณ
389 นาย ฒิ  จันทราภัตร
390 นางสาว ธีนิดา  อยูยานยาว
391 นางสาว นวลนารี  ณ นคร
392 นางสาว เปรมฤทัย  ชัยเสนะ
393 นาย พิพัฒนพงศ  ดําเกาะ
394 นางสาว เมธรวี  ธรรมธวัช
395 นางสาว ศุภลักษณ  ไพศาล
396 นางสาว หทัยชนก  บัวบาน

เภสัชศาสตรบัณฑิต 
397 นางสาว กนกเนตร  บรรณกิจ
398 นางสาว กรวิกา  ไชยเดช
399 นางสาว ชยานันต  จันทคณางกูร
400 นางสาว ฐิติมา  อุมา
401 นางสาว ณัฐธิดา  พลไชย
402 นางสาว ณิชากร  อภิรมยรักษ
403 นาย ธเนศ  เจตนา
404 นาย ธีรภัทร  มาแจม
405 นางสาว นนทร ี ขวัญทอง
406 นางสาว นฤมล  อนันตสิทธ์ิ
407 นางสาว ปณณธร  จอกทอง
408 นางสาว พัรวีน  พงษไทย
409 นาย พาทิศ  รังษีสวาง
410 นาย พิสิฐ  รักคง
411 นางสาว ภัทรสุดา  กิริยะ
412 นางสาว มณศิกาญจน  พุทธให
413 นางสาว วรนารี  วรพงศ



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
414 นางสาว วิชญสินี  นิลโมจน
415 นางสาว วิรัลฐิตา  รักษศรีทอง
416 นางสาว ศศิกานต  กลึงโรจนพงษ
417 นางสาว สิรี  พงศมานะวุฒิ
418 นางสาว หน่ึงฤทัย  ไชยสองสี
419 นางสาว อธิติยา  ทรัพยสอน
420 นางสาว อริสา  แซตั่น

สํานักวิชาวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

421 นางสาว กมลวรรณ  ถนนทิพย
422 นางสาว พิชญา  พงศมานะวุฒิ
423 นางสาว พิบูลยวรรณ  อินสิติ
424 นาย ยุรฉัตร  จันปฐมพงศ
425 นางสาว รัชชประภา  คําเสน
426 นางสาว วริษา  ธรรมสังวาลย
427 นาย สัณหณัฐ  ดีสมุทร
428 นาย สุเมธ  คุมภัยรัญ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ) เกียรตินิยมอันดับสอง
429 นางสาว ชนิญญา  มากเอียด
430 นางสาว ประภัสสร  จิตเที่ยง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ) 
431 นางสาว กันตฤทัย  จรจรัส
432 นาย กิตติศักดิ ์ ชุมชอบ
433 นางสาว ณัชชา  ชวยทองมี
434 นาย ณัฐวัฒน  วิชชุวรรณ
435 นาย ธนกร  นานอน
436 นางสาว นันทพร  วิชัยดิษฐ
437 นางสาว นํ้าสังข  หนูฤทธ์ิ
438 นางสาว พิมพกานต  รอดเพชร
439 นางสาว รามนรี  แกมกิจ
440 นางสาว วรรษิษฐา  โกมนตรี
441 นางสาว วรัณยา  แสงแกวสุข



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
442 นางสาว วศินี  แซตัน
443 นางสาว ศศิพร  สีลาทอง
444 นางสาว สุฑารัตน  รัตนะ
445 นางสาว อภัสรา  ราชพิบูลย

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

446 นาย ปนัยเทพ  พงคเจริญพิทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) เกียรตินิยมอันดับสอง

447 นาย เกรียงศักดิ ์ สวัสดี
448 นาย ชาญชัย  ชัยชาญ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ) เกียรตินิยมอันดับสอง
449 นางสาว กนกพร  ผลมานะ
450 นางสาว ชนัญชิดา  ดําเรืองศรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝง) 
451 นางสาว เจษฏาภรณ  แสงทอง
452 นางสาว ซูไรดา  ตาเละ
453 นางสาว ธนัชญา  อยูดี
454 นางสาว ฟารีดะ  เบ็ญกอหลี
455 นางสาว ศิริพร  คงสี
456 นางสาว สุภาภรณ  บุญออน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง) 
458 นางสาว กมลวรรณ  ไชยยุทธ์ิ
460 นางสาว จันทณีย  หนูรอด
470 นางสาว เจริญลักษณ  สุชาติพงษ
468 นาย ชัยพงษ  ใจดี
472 นาย ชาญชัย  ล่ิวเพชร
471 นางสาว ธนิกานต  แกวสะอาด
463 นางสาว ปยะรัตน  สุขจตุรภัทร
464 นางสาว พัชรินทร  แซตั้ง
457 นางสาว พีรยา  พันธโณ
466 นางสาว วรรณกมล  การะเกด
462 นางสาว วิภารัตน  เกษแกว



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
461 นาย ศราวุธ  พูลสวัสดิ์
467 นางสาว สุธาทิพย  อามิตร
465 นางสาว สุภาพร  จิตหาญ
459 นางสาว สุวรรณษา  เกตุเทพ
469 นางสาว อารีรัตน  สุขเงิน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 
473 นางสาว กนกวรรณ  พรรณราย
474 นางสาว กนกวรรณ  วังเมือง
475 นาย กฤษณพงศ  ศิริธรรม
476 นางสาว กานดารัตน  ประไพ
477 นางสาว จันทรจิรา  ชวยมณี
478 นางสาว จันทิรา  จินดารัตน
479 นางสาว จุฑาทิพย  เพ็ชรแกว
480 นางสาว จุฬาลักษณ  แสงสุข
481 นางสาว ชุติมา  เชาวมานพ
482 นางสาว ธัญชนก  รอดกล่ิน
483 นาย นัซรอน  จิสวัสดิ์
484 นางสาว บุศรินทร  ถนัดชางแสง
485 นางสาว บุษบา  สีหาวัตร
486 นางสาว ปาริชาต ิ หนูสอน
487 นางสาว พวงบุบผา  ดําไสย
488 นาย พันธศักดิ์  สมทรง
489 นางสาว ภัทราวดี  วาจาเพชร
490 นางสาว สุชานุช  ชูสุวรรณ
491 นางสาว เสาวภาคย  สงชู
492 นางสาว อัญชนา  ขันติไชย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
493 นางสาว กนกวรรณ  แสงอาทิตย
494 นางสาว กฤษณา  หนูคง
495 นาย เกงกาจ  บุญชวย
496 นางสาว นภัสวรรณ  หนูทอง
497 นางสาว นูรไอนี  มะยีแต



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
498 นางสาว พิรญาณ  ภูริพงศธร
499 นาย ภาสุ  บุญสุข
500 นาย ศีกร  เทพบุญศรี
501 นางสาว สิริขวัญ  พัฒนทอง
502 นาย สุจเร  สายัณห
503 นาย สุรชัย  พรหมเกิด
504 นาย เสกสรรค  ม่ันคง
505 นางสาว อนัญญา  ผองศรี
506 นางสาว อรนุช  อนันตพันธุ
507 นางสาว อุมาพร  สิทธยางกูร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ) 
508 นางสาว กมลวรรณ  วิรหงษ
509 นาย คุณากร  พยุงพันธุ
510 นางสาว จรรยาพร  คุณลาน
511 นางสาว จรินทรทิพย  ขําคม
512 นางสาว จันจิรา  ดีลุนไชย
513 นางสาว จันทิมา  เหมหมัน
514 นาย จิระวัฒน  หนูทองแกว
515 นางสาว จีรวรรณ  ไฉนวงศ
516 นางสาว จุฑาภรณ  ออมทรัพย
517 นางสาว เจนจิรา  คงวัน
518 นางสาว ชยาภรณ  เพ็ชรกาศ
519 นาย ชัยสิทธ์ิ  ศิริวัฒน
520 นางสาว ชิดชนก  มิตรเอียด
521 นาย ณัฐพงศ  ครึกครื้น
522 นาย ดุลยพินิจ  เหลาพราหมณ
523 นาย ธีระเดช  ยาโงะ
524 นางสาว พจวรรณ  เอ่ียมศิริ
525 นางสาว พัชนีพร  อุบลรัตน
526 นางสาว พิชญนรี  ชวยเวช
527 นางสาว พิชารัตน  จิตประพันธ
528 นางสาว ลัดดาวรรณ  รัตนะโน



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
529 นางสาว วิภาวรรณ  ล่ันสุวรรณ
530 นางสาว วิสาข  ไทรสุวรรณ
531 นางสาว ศศิกานต  ขุนเพ็ชร
532 นางสาว สมมนัส  ประสานไทย
533 นางสาว สมศิริ  แซล่ิม
534 นางสาว สาวิณี  แสงศรี
535 นางสาว สิริลักษณ  สโมสร
536 นางสาว สุฑาทิพย  แกวกุล
537 นาย สุทธิพงศ  รัตนหิรัญ
538 นางสาว สุรดา  อโลภะตานนท
539 นาย อดิศร  ปติสุข
540 นางสาว อติกานต  เพ็ญนุกูล
541 นางสาว อนัญญา  บรรดา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 
542 นาย จอมเทพ  ประพันธพจน
543 นาย ญาโนทัย  บรรจงรัตน
544 นาย ธรรมธัช  แสงมณี
545 นาย ธีริทธ์ิ  วราชิต
546 นาย ผดุงเกียรติ  ยานวารี
547 นาย มูฮําหมัดซัลบรี  เจะเตะ
548 นางสาว ลักขณา  ถุงทอง
549 นางสาว วราภรณ  ดวงปลี
550 นาย ศักราช  ไชยรักษา
551 นางสาว ศิวิมล  ยอดจิต
552 นางสาว ศุภดา  สุริยชน
553 นาย สุเมธ  เปงหลง
554 นาย สุรศักดิ์  ไชยฤกษ
555 นาย อภิรักษ  ยอยนวล
556 นางสาว อวิกา  อองสุทธ์ิ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
557 นาย กิตติกร  ออนจันทร
558 นางสาว กิตติยา  อนุรักษ



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
559 นาย จิตติพันธ  มากสุข
560 นาย ชัชชัย  ชายเขียว
561 นาย ชาญณรงค  แปนเพ็ชร
562 นาย ซาฟอี  เจะอาแว
563 นาย ฐิติวัสส  ถิ่นทะเล
564 นางสาว ณัฐชา  โพชนุกูล
565 นางสาว ณัฐนิชา  ชวยคงทอง
566 นาย ณัฐภัทร  ขําแกว
567 นางสาว ดวงกมล  ชูเดชา
568 นาย ธวัช  โสดา
569 นางสาว ปญจมาศ  ตารมย
570 นาย พชรพงศ  ศรีรัตนพันธ
571 นาย พลภพ  บรรลุสันติกุล
572 นางสาว พิชยา  แซหลี
573 นาย ฟาโรมหมนูร  อูมุดี
574 นางสาว รวิวรรณ  ชูหลิม
575 นาย รัชพล  เจริญนาม
576 นางสาว วิชชุดา  ภูเทศ
577 นางสาว สุนิสา  ยอดเปนชัย
578 นางสาว สุภาพร  บุหลาด
579 นาย สุรเดชา  มณีรักษ
580 นาย อดิเทพ  ปรีชากาศ
581 นาย อดิศักดิ์  ชายแหวง
582 นางสาว อมรรัตน  สองธานี
583 นาย อับดุลมาทิน  เจะกายอ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสด)ุ 
584 นาย ทัศพล  เรืองเดช
585 นางสาว หทัยรัตน  หยีหาสัน
586 นางสาว อรอนงค  สุขวงค

สํานักวิชาศิลปศาสตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

587 นางสาว ณัฐธิดา  คงทอง



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษาบูรณาการ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
588 นางสาว กรกมล  ทองจันทร
589 นางสาว กวินสรา  สุดใจ
590 นางสาว เบญจวรรณ  ชุมคต
591 นางสาว สกุลรัตน  ยี่สกุล

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
592 นางสาว กุลวราภรณ  รัตนวิโรจน
593 นางสาว เพ็ญมณี  บุญฤทธ์ิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
594 นางสาว ณัฐกฤตา  สุขรุงเรือง
595 นางสาว ศรารัตน  มาตมูลตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (อาเซียนศึกษา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
596 นางสาว นพรัตน  พรหมจรรย
597 นางสาว แพรทิพย  พาหุฬา
598 นางสาว สุดปรารถนา  มัศยาวิกรม

รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง
599 นาย ทวีรัชต  ทัดไทย
600 นางสาว วิลาวรรณ  จงไกรจักร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษาบูรณาการ) เกียรตินิยมอันดับสอง
601 นาย กาน  พลสวัสดิ์
602 นาย ธนพล  พลภักดี
603 นางสาว ภัทราภรณ  ศรีพิลาป
604 นางสาว ศิริพร  ทับไทร
605 นางสาว สิรภัทร  กระมล

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับสอง
606 นางสาว ดารุณี  โตะจิ
607 นางสาว นันทิชา  อะพิมพสัน
608 นางสาว บุญญาภรณ  คุมเจริญ
609 นางสาว สุจิตรา  ศรีธรรมศักดิ์
610 นางสาว อัสราพร  ภักดี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง
611 นางสาว กนกกาญจน  หนูเขียว



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
612 นางสาว กฤษณานุช  พุมโพธ์ิ
613 นาย กัญจนอมร  เจียรวณิชชา
614 นางสาว วราลี  สดศรี
615 นางสาว อังคณา  สงยอย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (อาเซียนศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง
616 นางสาว ทัณฑิกา  ดวงศรีพัฒน
617 นาย ภูมินทร  บุญพา
618 นางสาว โสรยา  พวงแกวมณี
619 นางสาว อสมา  วิทยธาดา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษาบูรณาการ) 
620 นางสาว กรรฑมาศ  กาญจนดิษฐ
621 นาย กฤษฎา  อัศดรกาญจน
622 นาย กฤษณะ  อัศดรกาญจน
623 นางสาว กฤษณี  บางจาก
624 นางสาว กาญจนา  ชุมเปย
625 นางสาว ขนิษฐา  เชี่ยวชาญ
626 นางสาว จันทรทิวา  นอยมา
627 นางสาว จิตราภรณ  ชุมศรี
628 นางสาว จิระประภา  จินดาวงศ
629 นาย จุติธรณ  พุทธคุม
630 นางสาว จุฬาลักษณ  สุขอนันต
631 นางสาว ณัฐกานต  เสนีย
632 นางสาว ณัฐติยาภรณ  จุลษร
633 นางสาว ตรีรัตน  อัครกุล
634 นางสาว ทัศนีย  รัตนะ
635 นาย นิรุทธ  ทรงศรี
636 นางสาว นูรีดา  จิตราช
637 นาย บุษกล  มโหฬาร
638 นางสาว ปาวิกา  พรหมคุม
639 นางสาว เพ็ญธิดา  พุฒดวง
640 นางสาว ภัทรกุล  นาคฤทธ์ิ
641 นางสาว มาริษา  ดําคชรัตน



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
642 นางสาว มีนวด ี คะเณย
643 นางสาว รวิสรา  สนิทธิเวทย
644 นางสาว รุจิพัชญ  บวรศิษฐธนากุล
645 นางสาว วรรณา  เอกทัต
646 นาย วัฒนา  ทองปลอด
647 นางสาว วิชุดาภรณ  คํากล่ัน
648 นางสาว วิมลรัตน  ยี่รงค
649 นางสาว ศิวพร  ใจสวาง
650 นางสาว สวรส  นําแกว
651 นาย สิทธิชัย  เรืองเดช
652 นางสาว สิรินารถ  ชูไกรทอง
653 นางสาว สุชาดา  จิตถนอม
654 นางสาว สุดารัตน  ศรีสุวรรณ
655 นางสาว สุภารีย  สุวรรณชาตรี
656 นางสาว สุวิมล  เทพมณี
657 นางสาว หทัยรัตน  แกวสีขาว
658 นาย อดิศร  ตรียุทธ
659 นางสาว อัจฉริยา  รําเพย
660 นางสาว อัสมาอ  สาและ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
661 นางสาว กนกพร  นุชประเสริฐ
662 นางสาว กวีญาณ  สารนอก
663 นางสาว กัณฑิมา  สิทธิพงษ
664 นางสาว กานดา  กาญจนดิฐ
665 นางสาว กุสุมา  ทองเพ็ชร
666 นางสาว ขนิษฐา  อินทพัฒน
667 นางสาว คัมภีรพรรณ  คงวัดใหม
668 นางสาว จณิสตา  แกวศรีจันทร
669 นางสาว จิราภรณ  ตําภู
670 นางสาว ชนนิกานต  ทองปาน
671 นาย ชัยยุทธ  สุขเปรม
672 นาย ฐิติกรณ  คําหวาน



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
673 นางสาว ณัฐฐาพร  ทองอนันต
674 นางสาว ณัฐริกา  แกวจํานงค
675 นางสาว ณัฐสุภา  ปราชญากุล
676 นางสาว ดลยา  ชวยนาเขตต
677 นางสาว ทิพยสิริ  สืบสําราญ
678 นางสาว ทิพวรรณ  ขาวปลอด
679 นางสาว ธณิตาภรณ  สังขเทพ
680 นางสาว ธิดา  เฉลิมพล
681 นางสาว นูรฮูดา  มะหะหมัด
682 นางสาว บุปผา  ทับทิม
683 นางสาว บุษราพร  เจริญวาที
684 นางสาว บุสริน  ศรีเจริญ
685 นางสาว ปานหทัย  สิทธิชัย
686 นางสาว ปารณีย  รัตนกระจาง
687 นางสาว ปยดา  ชุมดี
688 นางสาว ผกาวรรณ  ใหญจริง
689 นาย พงศภัค  สุวรรณวิภากร
690 นางสาว พรรณธิรา  ทิมม่ัน
691 นาย พิชยุตม  แซแฮ
692 นาย พิทักษ  บริสุทธ์ิ
693 นาย พิทักษ  ศรีสมโภชน
694 นางสาว พิมพลดา  ศรีจันทรงาม
695 นางสาว มัซนี  เส็มยามา
696 นางสาว รัฐลิกา  คงชุม
697 นางสาว ลลิดา  ชูเลิศ
698 นางสาว ลีนา  ขะเดไดหวัง
699 นางสาว วริษา  เรืองมาก
700 นางสาว วาทิดา  ทองพัน
701 นางสาว วาสิฏฐี  ผสม
702 นางสาว วิชุตา  แซเอ้ีย
703 นางสาว วินิตา  ไชยประยา
704 นางสาว ศิลาพร  จันทรัตน



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
705 นาย ศุภณัฐ  ไชยศร
706 นางสาว ศุภนุช  หงษบุตร
707 นางสาว สมานัตตา  พรรณรังษี
708 นางสาว สรอยกานดา  วรฤทธ์ิ
709 นางสาว สาลีทิพย  หลวงชัย
710 นางสาว สุขธัญรัศม  เหล่ียมไกร
711 นางสาว สุดารัตน  ดําแกว
712 นางสาว สุธิชา  โมรา
713 นางสาว สุพรรณี  แซเลา
714 นางสาว สุพัตรา  บุญมี
715 นางสาว สุภาวด ี สุวรรณพงศ
716 นางสาว อาริษา  สีเต็ม
717 นางสาว อุดมพร  กุมสิงห

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
718 นางสาว กมลลักษณ  คุมครองเล็ก
719 นางสาว กาญจนชนก  ไตรเมศร
720 นางสาว กานตสิริกมล  หยูทองคํา
721 นางสาว จิรัฐิติกานต  สุดสมพร
722 นางสาว จีราพร  ดิษฐรักษ
723 นางสาว จุฑาทิพย  เหมพันธ
724 นางสาว ชุติกาญจน  เอ่ียมละมอม
725 นางสาว ชุติพร  โชติชวง
726 นางสาว ซัลวา  เจะกาเส็ม
727 นางสาว ฐิติยา  สังขวารี
728 นางสาว ณัชชา  เกียรติกองอาภา
729 นางสาว ณิชา  บุญสวยขวัญ
730 นางสาว ธวัลพร  อินทรสุวรรณ
731 นางสาว ธัญชนก  ฤทธ์ิทวม
732 นางสาว ธาชินี  ทองอราม
733 นางสาว นัจนันท  พัฒนกูล
734 นางสาว นัสรีน  เทษา
735 นางสาว นัสรียา  บิลเตะ



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
736 นางสาว นาเดียร  นือเร็ง
737 นางสาว บุณฑริกา  ศรีสมุทร
738 นางสาว บุณยวีร  บุณยเกียรติ
739 นางสาว เบญจมาศ  ชนะภักดี
740 นางสาว ปณิชา  เจาเพ็ง
741 นางสาว ปรีชาภรณ  ทองวิเชียร
742 นางสาว พรทิพย  ธนัตวรานนท
743 นาย พรภวิษย  แสงพิทักษ
744 นางสาว พัชนี  จันทรัตน
745 นางสาว พันธทิพย  พรหมทอง
746 นางสาว พัสวี  เทพเรือง
747 นางสาว เพชรปานี  เพชรดํา
748 นางสาว เพ็ญนภา  กุลประสิทธ์ิ
749 นางสาว ภิญญดา  เกิดศรีเหล็ก
750 นางสาว มนสิชา  สมมุง
751 นางสาว มนัสวี  ลภปกร
752 นางสาว มาริษา  พุทธขาว
753 นางสาว มุขสุดา  นิยมราษฎร
754 นางสาว รติมา  สุวรรณรัฐ
755 นาย รอสดี  ซาเฮาะ
756 นางสาว วนิดา  บุญฤทธ์ิ
757 นางสาว วรกัญญา  นิลพังงา
758 นางสาว วรรณนิษา  โมสุภาพ
759 นาย วิธวินท  อ๋ิวสกุล
760 นางสาว วินิตา  แซล้ิม
761 นางสาว ศิริมาศ  แกวจํารัส
762 นางสาว สกุลรัตน  จรัสดวง
763 นางสาว สิตาง  ดาราไกย
764 นางสาว สิริภาภรณ  พลพิชัย
765 นาย สุกีฟลี  อาหะมะ
766 นางสาว สุชัญญา  สวนกูล
767 นางสาว สุทธิพร  จินตนาอิสระถาวร



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
768 นางสาว สุมาลี  ใบเต
769 นางสาว เสาวลักษณ  กองแกว
770 นางสาว หัสนะห  มะลีเละ
771 นางสาว อชิรญาณ  สงหนู
772 นาย อภิชาต  กรุงแกว
773 นางสาว อรอนงค  ชาสุวรรณ
774 นาย อับดุลนาเซ  ดาเล็งมะ
775 นางสาว อัยซาห  สุไลมัน
776 นางสาว อาทิตยา  ปานหลี
777 นางสาว ฮีดายะ  แสละอาเหล็ม

ศิลปศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ) 
778 นางสาว ฟาดูวาร  เจะเตะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิภาคศึกษา) 
779 นาย ฮัมดี  ดาโอะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (อาเซียนศึกษา) 
780 นางสาว กมลทิพย  สัจจารักษ
781 นางสาว กัญวัฒน  บุญฮอง
782 นางสาว กาญจนา  บัวเผียน
783 นาย เกษม  พวงแกว
784 นางสาว คุณัญญา  ใจกลา
785 นางสาว จันทรจิรา  กูเปย
786 นางสาว จันทรจิรา  ศรีสุวรรณ
787 นางสาว จารุวรรณ  ศรีชางสาร
788 นางสาว จีระนัย  อาภรณ
789 นาย เจนนรินทร  ทินโรจน
790 นางสาว เจริญใจ  ชูชาติ
791 นางสาว ซอบารียะห  ดาราแม
792 นางสาว ซอฟยะห  เจะแล
793 นางสาว ฐาปนี  บัวปลอด
794 นางสาว ฐิติมา  รักสกุล
795 นางสาว ณัฏฐฎาพร  สโมสร
796 นางสาว ณัฐกานต  บุญมี



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
797 นางสาว ทัศวรรณ  ดําแปน
798 นางสาว ธนภรณ  แพรกทอง
799 นางสาว ธัญญา  ยุโส
800 นางสาว นัสรีน  สะนิ
801 นางสาว นิศาชล  ชูชัย
802 นาย ปฐมชัย  ไตรพจน
803 นางสาว ปนัดดา  ชุมดํา
804 นาย ปารณัท  ยอดมณี
805 นางสาว ปุญญิศา  ฉิมนวน
806 นางสาว พณณกร  ชื่นชม
807 นางสาว พรชิตา  สุวรรณรัตน
808 นางสาว พายียะห  เตะ
809 นางสาว ฟรดาวส  สวยดี
810 นางสาว ภานุชนารถ  คงแกว
811 นางสาว มารติน  สุขมี
812 นางสาว มูรณี  พวง
813 นาย รุจิภาส  ประทักษากุล
814 นาย วงศกร  เหลืองมัณฑนา
815 นางสาว วณิชยา  ขาวอุปถัมภ
816 นาย วรเชษฐ  ปรังเจะ
817 นาย วรพจน  ดวงแกว
818 นางสาว วรรณนภา  ถวายเชื้อ
819 นางสาว วราภรณ  สําราญ
820 นางสาว วริศรา  เสมอภพ
821 นาย วีรวุฒ ิ ศรีชูทอง
822 นางสาว ศรัญญา  มัชฌิมวงศ
823 นางสาว ศรินทรลักษณ  ดวงมุสิก
824 นางสาว ศศิมา  สมาฤกษ
825 นางสาว ศักดิ์พณิช  ไชยกาญจน
826 นาย ศุภกิตติ์  รัตนพันธ
827 นางสาว สุจิรา  บุญนํา
828 นางสาว สุดารัตน  นาอุดม



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
829 นาย สุทธิชัย  ไพรพฤกษ
830 นางสาว สุทธิดา  อะหลีกะเส็ม
831 นางสาว สุภัจฉรีย  เพชรขาว
832 นาย เสฏฐวุฒิ  ยุเหล็ก
833 นางสาว หัตยา  หอมเดช
834 นางสาว อรอุมา  เหล็กกลา
835 นางสาว อรีญา  ทองเพ็ชร
836 นาย อามีน  กาลม
837 นางสาว อิกษณา  นาคมาก
838 นาย เอกคณิต  สุวรรณโชติ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
839 นาย กิตตินันท  ตั้นตั้ง
840 นาย ชัญญา  ปภาพันธุ
841 นาย ชัยเดช  ขนานใต
842 นางสาว ณัฏฐณิชา  วงศศิริวิพัฒน
843 นาย ณัฐพงษ  นวลแกว
844 นาย ธนดล  สุประเสริฐ
845 นาย ธนัท  ตรีวรพันธุ
846 นาย ธนิต  ซ่ือธรรมวงศ
847 นาย ธรรมนูญ  ไมเรียง
848 นางสาว ธัญญาพร  อักษรสมบัติ
849 นาย ธุวชิต  ชีวาณิชย
850 นางสาว นิรมล  กําจัด
851 นางสาว เบญจพร  ทองจําเนียร
852 นาย พิทยา  รักขพันธ
853 นางสาว มาศสุภา  มาลาลํ้า
854 นาย วรพล  ชูฉิ่ม
855 นาย วัชระ  คิดดี
856 นาย วิชชากร  แดงสวาง
857 นางสาว วิลาวัลย  คงอินทร
858 นางสาว สิริรัตน  เสนาเศรษฐ
859 นางสาว สุกัญญา  ถือม่ัน



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
860 นาย อภินันท  จันทรประดิษฐ
861 นางสาว อาภรณ  ไชยแสง
862 นาย อินทรพงษ  จํานงครัตน

รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 
863 นาย กฤตยชญ  สุขใส
864 นาย กฤติธี  ชูปาน
865 นางสาว กฤษณา  สังขทอง
866 นาย กันทรากร  พุมจุย
867 นางสาว ก่ิงกาญจน  พรหมนุย
868 นาย เกียรติพงษ  เจริญฤทธ์ิ
869 นาย คฑาวุฒิ  ศรีษสมุทร
870 นางสาว จรรยา  ก้ิมตั้น
871 นางสาว จริยา  คําหวาน
872 นาย จักรพงศ  เพชรรักษ
873 นางสาว จารุจินดา  หลงกลาง
874 นางสาว จิรพรรณ  ศรีฟา
875 นางสาว จิรัชญา  ชางเหล็ก
876 นาย จีระศักดิ์  บุญฤทธ์ิ
877 นางสาว ชฎารัตน  พรรณรังษี
878 นาย ชนาธิป  แจงสวาง
879 นางสาว ณัฐชญา  ชูแสง
880 นาย เดชดนัย  เจาะจิตร
881 นาย ทัตธน  สุจิตโต
882 นางสาว ธิดารัตน  จินกระวี
883 นางสาว นฤมล  ยกสุด
884 นางสาว นัฐญา  ชูแกว
885 นางสาว เบญญาภา  นวลละออง
886 นางสาว ปาณิศา  นิยกิจ
887 นางสาว ปาลินี  นิยกิจ
888 นางสาว ปยะเนตร  เปนไชย
889 นาย พงศกร  เพ็ชรขวัญ
890 นาย พงศกร  สุขงาม



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
891 นาย ภัทราวุฒิ  พัฒนศรีรารัตน
892 นาย ภานุสรณ  วาสนามงคล
893 นาย ภาสกร  เกตจงกล
894 นางสาว มลธิดา  เตาทอง
895 นางสาว มาริสา  ขวัญพัทลุง
896 นาย มูฮํามัดลุกมัน  สุระปอม
897 นาย วรวิทย  ตั้งขันติกุล
898 นาย วาสนา  จันทวงศ
899 นาย วิชัย  คุมบาน
900 นางสาว วิภาวี  มีเสน
901 นาย ศราวุฒิ  หัสมา
902 นางสาว ศิริลักษณ  ทองรักษ
903 นางสาว ศุจิรัตน  เพชรสุวรรณ
904 นางสาว สมหญิง  ชายะพันธุ
905 นางสาว สรัลนุช  แกววีด
906 นางสาว สุทธาริน  สันตจิต
907 นางสาว สุทธิดา  คงบุญ
908 นางสาว สุรัสวดี  มาลาทอง
909 นางสาว สุวนันท  หลาเปย
910 นางสาว อตินุช  เพชรฤทธ์ิ
911 นางสาว อรอนงค  สุขฉิม

รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ) 
912 นางสาว กมลชนก  บุญเหลือ
913 นางสาว จุฑารัตน  เพชรรอบ
914 นาย ชาคริต  หมีดเส็น
915 นางสาว ตวงรัตน  สุนทรานันทกุล
916 นางสาว นลินญา  ฤทธิชัย
917 นางสาว นูรีตา  หะยีเหาะ
918 นางสาว ภัทรวดี  จุเลงเสง
919 นางสาว ภัสสรีทัส  จินดา
920 นาย เมธัส  กฐินหอม
921 นาย วิทวัส  กาลมิกาล



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
922 นางสาว วิภาดา  แซเฮง
923 นางสาว วิสรุตา  สุขศรี
924 นางสาว สยุมภู  เทพบรรทม

รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) 
925 นาย กมล  บรมธนรัตน
926 นาย กฤษณะพงค  วิทยเวทย
927 นางสาว กัญญาณี  แขกเต
928 นาย จตุพร  พลการ
929 นางสาว จุติพร  ดํามุณี
930 นางสาว เจนจิรา  นาคขาว
931 นางสาว ชนนิกานต  ดําไสย
932 นางสาว ชนิกานต  รักสีทอง
933 นางสาว ชลธิชา  ละอองทอง
934 นาย ชลธี  จิตรหลัง
935 นางสาว ชุรดา  วรรณพฤกษ
936 นางสาว ซูไมยะห  ดือเระ
937 นางสาว โซเฟย  แยแล
938 นาย ณัฏฐพงษ  ตังสุรัตน
939 นางสาว ณิชกานต  พัฒนะ
940 นาย ทักษิณ  พรหมรักษ
941 นางสาว ทัศภรณ  เทียนสุวรรณ
942 นาย ธนกร  เดชารัตน
943 นางสาว ธัญลักษณ  อุปมนต
944 นางสาว ธิญารัตน  ชอบผล
945 นาย ธีรวัฒน  บุญวรรณ
946 นาย ธีระยุทธ  นาคแกว
947 นางสาว นลินี  สังขชาติ
948 นางสาว นิศาชล  วงษจิตร
949 นางสาว บุญศุภนิจ  ฉิมไทย
950 นางสาว บุษบา  ชินไพร
951 นางสาว เบญจภัทร  ชลสงคราม
952 นางสาว ปรียานุช  คุมสุข



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
953 นางสาว ปทมา  อาภรณผล
954 นางสาว ปยนุช  ทองรุง
955 นางสาว ปยภรณ  ไชยกายุต
956 นางสาว ปยะเนตร  อุธายีร
957 นาย ปยะบุตร  ทองเหลือ
958 นางสาว พิชญา  ศรีษะแกว
959 นางสาว มณิสรา  เมืองโคตร
960 นางสาว รุสนา  ดิงลูกา
961 นางสาว ลาตีฟะห  สามะอุ
962 นาย วัชระ  สุวรรณประทีป
963 นางสาว วิกานดา  กุลวนาโรจน
964 นาย วีรวัฒน  ทองสม
965 นางสาว ศรัญญา  ทองคลอด
966 นางสาว สาวิณี  จันทรนวล
967 นาย สิทธาวุฒิ  พาเจริญ
968 นาย สุกฤษฏิ์  โมสิโก
969 นางสาว สุชานันท  วังจํานงค
970 นางสาว หงษฟา  เพ็งระวะ
971 นางสาว หัทยา  บุระชัด
972 นาย อนิรุทธ  จันสมมิตร
973 นางสาว อริยา  กําเนิดรักษ
974 นางสาว อังคณา  ทิพยนอย
975 นาย อับดุลฮากิม  และแย
976 นางสาว อารียา  เผือกเดช
977 นางสาว อารีรัตน  นาคสน่ัน
978 นาย อิศเรศ  สุขเอียด
979 นาย เอกฤทธ์ิ  พรหมสุวรรณ
980 นางสาว ฮามีดะฮ  โตะขวัญ

สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม) 

981 นางสาว กมลชนก  เวชภู
982 นาย ฐิตินันท  ดําคง



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
983 นาย ณัฐพล  ขําอวยชัย
984 นางสาว ณัฐรดา  ณ นคร
985 นาย เถลิงรัฐ  รักษายศ
986 นาย ธนพล  เมืองแคลว
987 นาย นันทพัทธ  พงศสุภาจินตภา
988 นางสาว พาณินท  บุญธรรม
989 นางสาว มณีรัตน  พิมลวุฒิพงศ
990 นาย วิษณุ  ยอดวารี
991 นาย อภิรักษ  ชัยศิริ
992 นาย อับดุลรอซิก  เดนดารา
993 นาย อัรกาน  หะยีสาเมาะ

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรม) 
994 นางสาว กฤติยา  ปานยืน
995 นาย กันตวุฒ ิ ยวงเกตุ
996 นาย จักรกฤษ  เสือบัว
997 นาย จิตรภาณุ  จินา
998 นาย เจนณรงค  ชื่นแดง
999 นาย ชลธาร  สังฆะสา
1000 นางสาว ฐิตารีย  ล่ินบาง
1001 นางสาว ณัฐกานต  เขตตะเคียน
1002 นาย ณัฐพล  มูละ
1003 นาย ทศพล  กันไชยตะ
1004 นางสาว ทิชา  วีระวงศ
1005 นางสาว ทิศาวดี  จันแกมแกว
1006 นาย ธนพล  ชมภูธวัช
1007 นาย ธนวัฒน  นาคะสรรค
1008 นาย นพคุณ  ดีศรี
1009 นาย ปรเมษฐ  มณฑารักษ
1010 นาย พงศพิสิษฐ  ไชยจํารัส
1011 นางสาว พรกมล  ตลึงเพชร
1012 นางสาว พิชชานันท  ภมรานนท
1013 นางสาว ภมรศรี  พลจร



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
1014 นางสาว ภาวิไล  รัตนสิงห
1015 นางสาว มาลินี  ศรีกุดทอง
1016 นางสาว ลดาวัลย  หงษแพง
1017 นาย วโรดม  ฉิมเรือง
1018 นาย ศุภกร  นกรอด
1019 นาย สิทธิพงศ  วิริยะพานิชย
1020 นางสาว โสภิตา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
1021 นาย หัสดีน  บินมะแอ
1022 นาย อัฟนัน  เจะปอ
1023 นาย อาฟฟ  ดอรอฮิง
1024 นาย อิทธิศักดิ์  ราชภูชงค

สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

1025 นาย กฤตติน  ศรีสุข
1026 นางสาว ชนารด ี ศรีเจา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
1027 นางสาว วรัญญา  กอเส็ม
1028 นางสาว วันวิสาข  สุตระ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
1029 นางสาว กนกวรรณ  แกวสุริยวงษ
1030 นางสาว กิตยกาญ  อุนเสียม
1031 นางสาว จิรภา  ก่ัวพานิช
1032 นาย ซากีรีน  บาวเบ็ญหมัด
1033 นางสาว ณัฐชา  หมาดโหยด
1034 นางสาว นัฏฐินี  ชัยมาดสิริกุล
1035 นางสาว นาบีลาห  โตะลง
1036 นางสาว ปรัชญาภรณ  ณ ศฤงคราญ
1037 นางสาว พรรณิภา  ฉิ้มลอง
1038 นางสาว มาริษา  มานเก

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เกียรตินิยมอันดับสอง
1039 นาย อัฟฟาน  ดือราวี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) 



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
1040 นางสาว กมลชนก  บัวสม
1041 นาย กฤษฎิ์  บูรพา
1042 นางสาว เกษรา  รัตนะ
1043 นางสาว คอรีเยาะ  เห็ง
1044 นางสาว คุณัญญา  ทิมจันทร
1045 นางสาว จันทรเพ็ญ  ชลเกษม
1046 นาย จาตุรณ  สามแกว
1047 นางสาว จินดาพร  แกวพิทักษ
1048 นางสาว จุฬาลักษณ  จิตรสวาง
1049 นางสาว ชมัยพร  สุขสวัสดิ์
1050 นางสาว ซูไรยะ  ดอฆอ
1051 นาย ฐานล  แกวสะลา
1052 นางสาว ฐิติมา  จีนประชา
1053 นาย ณัฐชนน  เฟองนิภากรณ
1054 นางสาว ดลนภา  มหาวัน
1055 นางสาว ดารณี  ชูวงศวัฒนกุล
1056 นาย ทวีศักดิ์  วงศกีรติเมธาวี
1057 นางสาว ทัศนวรรณ  หวงจริง
1058 นางสาว ธัญญลักษณ  มูลฑา
1059 นางสาว ธันยาพร  เนียมโสม
1060 นางสาว ธีรานุช  เพ็ชรวิจิตร
1061 นางสาว นาอีมะห  โตะเด็ง
1062 นางสาว นิฟารีดะห  อิสาเฮาะ
1063 นางสาว นิรอยฮานนะห  นิมา
1064 นางสาว นิศรา  หลอทอง
1065 นางสาว นุรอาซีกีน  เปาะโซะ
1066 นางสาว นูรฮีดายะห  หะยีอับดุลเลาะ
1067 นางสาว บุญสิตา  บุญเทศนา
1068 นาย ปรัชญา  สารทอง
1069 นางสาว ปรียานุช  สายทองอินทร
1070 นางสาว ฟารีดา  อาแว
1071 นางสาว ภาชินี  กิจเกตุ



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
1072 นาย ภานุมาศ  พืชผล
1073 นางสาว มณีรินทร  มีบุญ
1074 นางสาว มะลิวัลย  ยังน่ิง
1075 นางสาว มูรณีย  ดารามัน
1076 นาย มูฮัมหมัดไฟศาล  รอกา
1077 นางสาว ยุวกรรณ  ดิลกลัคณาภรณ
1078 นางสาว รัตนา  อินทรงาม
1079 นางสาว รูยาต ี บินแม
1080 นางสาว เรวดี  โสภา
1081 นาย วงศธร  ชูแสวงนิตย
1082 นางสาว วราภรณ  บัวศรี
1083 นางสาว วัชรพร  นาคแกว
1084 นางสาว ศลิษา  ษัฎเสน
1085 นางสาว สัลมียะห  วานิ
1086 นางสาว สิริลักษณ  เปยคง
1087 นางสาว สุนิษา  โตะหลี
1088 นางสาว สุภาภรณ  ศรัทธาวงศเลิศ
1089 นาย เสฏฐวุฒิ  ชวยรักษ
1090 นางสาว อโณทัย  ณ พิบูล
1091 นางสาว อนงคนาถ  สุวัชรังกูร
1092 นาย อภิมุข  จิตตดี
1093 นางสาว อรพรรณ  มีเงิน
1094 นางสาว อริญา  บรรจโรจน
1095 นางสาว อัญชนา  บุญลอม
1096 นางสาว อัฐฌมา  รักสนิท
1097 นางสาว อัสวานี  บิลลาเตะ
1098 นางสาว อาทิตยาภรณ  ปนดีกา
1099 นางสาว อาภากร  บุญสมพร
1100 นางสาว ฮานาน  หะยีบือราเฮง
1101 นาย ฮาฟริต  หมัดศิริ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) 
1102 นาย กรัณฑรัตน  คีรีเพ็ชร



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
1103 นางสาว กฤติยาภร  บัวศรี
1104 นางสาว กาญจนา  เชื้อชาย
1105 นางสาว จิลลาภัทร  สืบสังข
1106 นางสาว ชนาธิป  ทองมุกดากุล
1107 นางสาว ฐิติพร  นันชนะ
1108 นางสาว ณัฐธิดา  เมธีอภิรักษ
1109 นางสาว ณิชกานต  เงินสองสี
1110 นางสาว ดวงกมล  สังขทิพย
1111 นางสาว ดารณี  อุทัยเวียนกุล
1112 นางสาว ทิราภรณ  สรอยสน
1113 นางสาว ธนัชพร  กันไพเราะ
1114 นาย ธนา  เรือนเพ็ชร
1115 นางสาว ธัญญา  ล้ิมสุธาโภชน
1116 นางสาว ธารินี  พรหมคุณ
1117 นางสาว นภสร  ชิณพงษ
1118 นางสาว นฤมล  มาสภา
1119 นางสาว นัศร ี สุรงกุล
1120 นางสาว นุสณี  เอียดหวัง
1121 นางสาว บุญชรินทร  ทองชู
1122 นางสาว ปติพร  ปานสุข
1123 นางสาว ปยมาศ  ยึดล่ัน
1124 นาย ปยะวิทย  สาสุข
1125 นาย พงศกร  เอ่ียมผิว
1126 นาย พงศพิสุทธ์ิ  จันทรเขียว
1127 นางสาว พัชรี  เจียรมาศ
1128 นางสาว พิมพชนก  ถาวรสุวรรณ
1129 นางสาว พิมลพรรณ  คงประดิษฐ
1130 นาย ภานุวัฒน  จีนชู
1131 นางสาว มณฑิรา  โภคากรณ
1132 นางสาว มัณฑนา  ไชยเสน
1133 นางสาว รอฮมานี  มะนอ
1134 นางสาว รุงนภา  กรีทอง



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
1135 นางสาว รุงไพลิน  จุลบุษรา
1136 นางสาว วนัสนันท  จุลหริก
1137 นางสาว วนิดา  ถนิมลักษณ
1138 นาย วัชรชัย  มูลประเสริฐ
1139 นางสาว วิไลลักษณ  ทวีทรัพย
1140 นางสาว ศศิกานต  รัตนจิตต
1141 นางสาว ศิรภัสสร  ศิริมี
1142 นางสาว ศิรินันท  สองสา
1143 นางสาว สาหราย  ลูกหยี
1144 นางสาว สิริวิมล  ล้ีสธนกุล
1145 นางสาว สุณิสา  นามไสว
1146 นางสาว สุภัทชา  เปรมทอง
1147 นางสาว สุภาณี  สมดี
1148 นาง สุมนตรัศม  เพชรพรม
1149 นางสาว เสาวลักษณ  ศรีเจริญ
1150 นาย อนุยุต  ตระกูลอํานวยลาภ
1151 นางสาว อรัสรา  ยี่สุนทรง
1152 นาย อิมรอน  ดาโอะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยส่ิงแวดลอม) 
1153 นางสาว กมลทิพย  สรอยสุวรรณ
1154 นางสาว กมลวรรณ  ดํารงอองตระกูล
1155 นางสาว กูรัสเปย  กูจิ
1156 นางสาว เกศรินทร  ทองรักษ
1157 นางสาว ขจีพรรณ  บุญญานุวงศ
1158 นางสาว จิรัฐติกาล  นุนนุย
1159 นางสาว จิรารัตน  คชรินทร
1160 นางสาว จิราวรรณ  เขียวนาค
1161 นางสาว จุฑามาศ  เอ่ียนเลง
1162 นางสาว จุฑารัตน  สุขชนะ
1163 นางสาว ชุติมา  แซตัน
1164 นางสาว ซอบารียะ  เจะเลาะ
1165 นางสาว ณัฐณิชา  ทองเจริญ



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
1166 นางสาว นัถฐชา  จันทรเจริญ
1167 นางสาว นัทติยา  แกวสองสี
1168 นางสาว เบญญาภา  สุภัควณิช
1169 นางสาว ปริญา  อภิวัตรมงคล
1170 นางสาว ปทวรรณ  พุมกอ
1171 นางสาว ปานทิพย  ขุนทอง
1172 นางสาว ปยะพร  กอแกว
1173 นางสาว พรพรหม  ขุนโหร
1174 นางสาว พรรณี  ใจหาว
1175 นางสาว ไฟซียัน  แวมูลอ
1176 นางสาว ภัทราภรณ  แสงสุวรรณ
1177 นางสาว ภารด ี ชาญปรานีช
1178 นางสาว มัสอีดานี  บากากอ
1179 นางสาว มูณา  ประดู
1180 นาย รุงโรจน  หมาดอาดํา
1181 นางสาว เรวดี  ทองบัว
1182 นางสาว วรารัตน  สิงหเสม
1183 นางสาว วันเพ็ญ  จิตรเอ้ือเฟอ
1184 นาย แวอัลฟาริส  แวยูโซะ
1185 นางสาว ศิริวรรณ  แสงศักดิ์
1186 นางสาว สมฤดี  หลังเกต
1187 นางสาว สุจิตรา  เพชรดี
1188 นางสาว สุธิมา  ออนทอง
1189 นางสาว สุวดี  ขวัญออน
1190 นางสาว เสาวลักษณ  คงสนิท
1191 นางสาว เสาวลักษณ  ยิ่งเมืองทอง
1192 นางสาว แสงอรุณ  สุขรุง
1193 นางสาว หทัยภัทร  ดวงตา
1194 นางสาว อรนิชา  จันทรมณี
1195 นางสาว อัสมาอ  ดอเลาะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
1196 นางสาว เกศสุดา  อินทยาวงศ



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
1197 นางสาว แกวหทัย  แกวบุญ
1198 นางสาว ขวัญแกว  โพธ์ิศรี
1199 นางสาว ขวัญไพร  หลงอะหลี
1200 นาย จักรพงษ  อินพรม
1201 นางสาว จาระนรรณ  อาภรณ
1202 นางสาว จินตนา  พืชผล
1203 นางสาว จุฑามาศ  จันทวิลัย
1204 นางสาว ญาณัฐฉรา  ซุนอ้ือ
1205 นางสาว ณัฏฐญาภัค  จันทรประสิทธ์ิ
1206 นางสาว ณัฐกานต  วรสาร
1207 นางสาว ณัฐสิมา  มณีนิล
1208 นางสาว ณิทรีย  ทองคํา
1209 นางสาว นิญากร  เกิดวัน
1210 นางสาว นิสารัตน  สุขทวี
1211 นางสาว นูรีฮาน  เลาะยะผา
1212 นางสาว บัสมา  กามะ
1213 นางสาว บุศรา  ดาราวรรณ
1214 นางสาว เปรมฤดี  คงทรัพย
1215 นางสาว ผกามาศ  นวลสมศรี
1216 นางสาว พัชรินทร  น่ิมทอง
1217 นางสาว แพรวรุง  สุขศรี
1218 นางสาว รอฮีมะห  โอะหลํา
1219 นาย วรรณกร  ศรเพชร
1220 นาย วุฒิพงศ  ซับมัน
1221 นางสาว ศรสวรรค  บัณฑิต
1222 นางสาว ศิริภรณ  แจมใส
1223 นางสาว ศุภสุตา  จิตวิสุทธ์ิ
1224 นางสาว สุนิษา  มหาฬาร
1225 นางสาว สุภัสสร  โตะแจะ
1226 นางสาว สุริยาพร  จันดํา
1227 นางสาว สุไรดา  สาและ
1228 นางสาว หทัยภัทร  นพรัตน



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
1229 นางสาว อธิติญา  เดชอารัญ
1230 นางสาว อนงคนาฏ  บุญภักดิ์
1231 นางสาว อมรรัตน  บุญแทน
1232 นางสาว อริสา  สลาม
1233 นางสาว อันธิดา  กัวพานิช
1234 นาย อับดุลฮากีม  มุณี
1235 นางสาว อารียา  เคี่ยมการ
1236 นาย อิรฟาน  สาลี
1237 นางสาว ฮารีซา  มีนทกานต

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

1238 นาย กิตติศักดิ ์ โสภากุล
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟตแวร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

1239 นางสาว ณัฏฐิดา  สุวรรณพฤก
1240 นาย ปฐมพงศ  แสวงสุข

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศดิจิทัล) เกียรตินิยมอันดับสอง
1241 นาย ทบวง  จันทรดํา
1242 นาย ธนภัทร  ไอยสุวรรณ
1243 นางสาว ปทมาภรณ  ศรแกว
1244 นางสาว รัชฎากร  สุขปะวิทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน) เกียรตินิยมอันดับสอง
1245 นางสาว อนงคนาฎ  ปรีดิยาพันธ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง
1246 นาย ชานน  รสสุคนธ
1247 นาย ธิเบศร  จันทขันธ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟตแวร) เกียรตินิยมอันดับสอง
1248 นาย ประทีป  คงกลา
1249 นาย อรุณวงศ  วัฒนภูบริบูรณ

สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง
1250 นางสาว พิกุลทิพย  ยุระพันธุ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศดิจิทัล) 
1251 นางสาว กนกรัตน  ชื่นชม



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
1252 นางสาว กมลชนก  ชลสินธุ
1253 นางสาว กรรณทิมา  อิสระโชติ
1254 นางสาว กุลสตร ี สุขเกษม
1255 นาย จิราวัฒน  เพชรชู
1256 นางสาว ชวิศา  ศรีทอง
1257 นาย ชูศักดิ ์ บุญศรีสอาด
1258 นางสาว ซัยหนับ  แอสมาด
1259 นางสาว ทองธิดา  ชาญแท
1260 นางสาว ธนัชพร  สังขทอง
1261 นาย ธีรศักดิ ์ รักไทรทอง
1262 นางสาว นิศาชล  พรหมเกิด
1263 นางสาว เนตรทรี  อภิวันทบงกช
1264 นางสาว โนรไอส  มะสะนิง
1265 นาย บัณฑิต  อ้ือมุกดากุล
1266 นางสาว บุญรอด  หาญรบ
1267 นางสาว บุณฑริกา  ชูรอด
1268 นางสาว ปรารถนา  นาคีสิน
1269 นางสาว พนัชกร  แกวประจุ
1270 นาย เพชร  ไชยหมาน
1271 นาย วรพล  หลังโสะ
1272 นางสาว วราภรณ  สุขสมพรอม
1273 นาย วโรดม  พระสวาง
1274 นางสาว วิมลวรรณ  เลิศทองคํา
1275 นางสาว วิมลศิริ  เส็นฤทธ์ิ
1276 นางสาว ศุภสิตา  พรหมเทพ
1277 นางสาว ศุภางคพร  เพ็ชรพลอย
1278 นางสาว สุชานาถ  สีทองจัน
1279 นางสาว สุณานุช  พันพิบูลย
1280 นาย อภิรักษ  กาญจนภักดิ์
1281 นางสาว อลิสา  จินดาวงศ
1282 นางสาว อัจฉรา  บวรศุภศรี
1283 นาย อับดุลฮาฟซ  เจะมะ



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
1284 นางสาว อัสมะ  โสะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน) 
1285 นางสาว กรรณิการ  วิรุณ
1286 นาย กฤษฎา  นุยจินดา
1287 นาย กษิดิศ  ไชยบัณฑิตย
1288 นาย กษิดิศ  เพชรทอง
1289 นางสาว จิรประภา  พงศประพันธ
1290 นางสาว ชฎาพร  ทนนํ้า
1291 นางสาว ชริกา  วรรณไสย
1292 นาย ณัฐวุฒิ  สวี
1293 นาย ณัฐิรงค  ศรีสุวรรณ
1294 นาย ดนุพล  ขาวเอ่ียม
1295 นางสาว ดวงสมร  เอ่ียมสกุล
1296 นางสาว ธัชนันท  ไพบูลย
1297 นางสาว นันทนภัส  เตียวโล
1298 นาย นําโชค  คงวัฒนานนท
1299 นาย นิธิอรรถ  ทองกัน
1300 นางสาว นิภาพรรณ  แซอ้ึง
1301 นาย บัลลังก  ปลวาสน
1302 นาย ประเสริฐ  เพ็งแกว
1303 นางสาว ปาริฉัตร  มีเพียร
1304 นาย ปยมิตร  มากคง
1305 นาย พงศพิพัฒน  พรมแกว
1306 นาย พชร  ทองนอก
1307 นางสาว พนิตนุช  ฤทธิชัย
1308 นางสาว พัชนิดา  คงชํานาญ
1309 นางสาว พิมพชนก  แมนเมือง
1310 นาย ไพวงศ  ศรีแกว
1311 นางสาว ภัทรธิญา  ผาสุข
1312 นาย ภาณุพงศ  คณะแมน
1313 นาย ภูเบนทร  แสงชาตรี
1314 นาย เมธี  วงศสวัสดิ์



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
1315 นางสาว เรวดี  ชาตรีกุล
1316 นางสาว วรันดา  แสงธรรมวรคุณ
1317 นาย วรายุส  ศรีอินทร
1318 นาย วัชรากร  นอยคูณ
1319 นาย สรายุทธ  โตะหมาด
1320 นางสาว สุชาดา  ทองแกมแกว
1321 นางสาว สุทธิดา  บุตรมาตา
1322 นาย สุทธิพงศ  ประทุมมาศ
1323 นางสาว สุภัชญา  อาคมานุวัตร
1324 นางสาว เสาวลักษณ  ภุมศรี
1325 นางสาว เสาวลักษณ  สุวรรณพงศ
1326 นางสาว อมรรัตน  ชุษณะพันธุ
1327 นางสาว อมิตา  ชอบงาม
1328 นาย อัครวิทย  ดอกกฐิน
1329 นาย อิศรา  บุญประสิทธ์ิ
1330 นางสาว ฮายาบิล  กันติชล

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
1331 นางสาว กนกรัตน  อินทรัตน
1332 นางสาว กนกวรรณ  ริกขาไชย
1333 นาย กฤตยชญ  ศรีสวัสดิ์
1334 นาย จักรกฤษณ  จารุมาลัย
1335 นาย ชานนท  ควนกลา
1336 นางสาว ซูรัยดา  มะดาโอะ
1337 นาย ฎชกร  อินทรบุญสังข
1338 นางสาว ธัญริญฑ  เพชรสาม
1339 นาย นัธทวัฒน  ธเนศเกตุสกุล
1340 นาย นันทพงศ  เกาเอ้ียน
1341 นางสาว นาตยา  ดวงแกว
1342 นางสาว นูรีตา  โสะเด็น
1343 นางสาว เนตรชนก  บัณฑิต
1344 นาย ปณวัฒน  ชอบทํากิจ
1345 นาย ประสิทธ์ิ  หีมปอง



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
1346 นาย ปริญญา  คงทน
1347 นางสาว ปญจวัลย  ปากวาง
1348 นาย ปณณวัฒน  แสงอรุณ
1349 นางสาว พรพรรณ  ใจดี
1350 นาย รัชชานนท  ลอยประภาพ
1351 นาย วัชรพงศ  นวลยอง
1352 นาย วัชรินทร  ธรรมปรีชาถาวร
1353 นาย วัฒนชัย  จงรักษ
1354 นาย วีรวัฒน  จิรรัตนวรรณ
1355 นางสาว โศรัยยา  เงาะ
1356 นางสาว สุดฝน  สุวรรณมณี
1357 นางสาว สุวิสา  คงวัดใหม
1358 นางสาว เสาวลักษณ  ทิมจร
1359 นาย อภิลักษณ  ทับไทร
1360 นางสาว อุไรพร  วองไว

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
1361 นางสาว สุนทรีย  อะสะหนิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟตแวร) 
1362 นาย กฤษฎา  หมัดอะดัม
1363 นาย กฤษต  เหนือคลอง
1364 นาย ไกรสร  ฤทธ์ิวงค
1365 นาย เจนสันต  ริยาพันธ
1366 นาย ชัยสิทธ์ิ  ล่ิมสกุล
1367 นาย นัทธพงศ  ซุนส้ัน
1368 นางสาว นิสา  รักดี
1369 นางสาว เนตรนภา  ทองขาว
1370 นาย ปรัชญา  ยีขะเด
1371 นาย ปารมี  สัมพันธ
1372 นางสาว ภิรมยพร  บุษบรรณ
1373 นาย เศรษฐ  เกิดแสง
1374 นาย สากีริน  ขาม๊ิ
1375 นาย สามารถ  นิลพงษ



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
1376 นาย อัฟฟาน  เละนุ
1377 นาย อัศมเดช  โสสมัน

สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร) 
1378 นางสาว กมลทิพย  ตติยานนท
1379 นางสาว ขวัญฤดี  เปาะทองคํา
1380 นางสาว จุฑาทิพย  แกวกุล
1381 นางสาว แจมนภา  สุขแกว
1382 นาย ชินกิต  โทนวิรัตน
1383 นางสาว ฐานิยาภรณ  ก่ิงรัตน
1384 นางสาว ณัฐธิดา  กาญจนไพเราะ
1385 นาย ณัฐวุฒิ  จันทรชวย
1386 นางสาว ตวนตัสนีม  ตวนบีรู
1387 นางสาว ทิพยชิดา  หงษทอง
1388 นางสาว ทิพยวรรณ  เเซอ่ึง
1389 นางสาว ธนิสรา  วิชัยดิษฐ
1390 นาย ธัญเทพ  ไชยเดช
1391 นางสาว ธัญพิชชา  จิราวิวัฒน
1392 นาย นราวิชญ  พรหมณา
1393 นางสาว นฤเนตร  ลุกโอน
1394 นางสาว นัทธมน  ไหลภาภรณ
1395 นางสาว นิชกานต  เพชรสุทธ์ิ
1396 นางสาว บุญญิศา  เจริญพิริยะ
1397 นางสาว ปภัสสร  ทองเกษม
1398 นาย ประสิทธ์ิ  นฤมล
1399 นางสาว ปาริณัท  สมบัติพิบูลย
1400 นางสาว ปลันทา  รื่นพานิช
1401 นาย พันธณรงค  เธียรปรีชา
1402 นาย พีรพงศ  นนฤาชา
1403 นางสาว เพชรนํ้าหน่ึง  สุวรรณโชติ
1404 นาย ภาณุพงศ  ไพรพฤกษ
1405 นางสาว ภาณุมาส  เนียมเกิด
1406 นางสาว มนตสวรรค  ชูเรืองสุข



ระดับปริญญาตรี
ลําดับ วุฒิปริญญา
1407 นางสาว รัชนก  แกวจีน
1408 นางสาว เรวดี  ไฝขาว
1409 นาย วิทวัส  ทองศิริ
1410 นางสาว วิภาวรรณ  บุญรอดชู
1411 นางสาว วิมลรัตน  ธัมมิสโร
1412 นางสาว ศศิมา  เพชรขัน
1413 นางสาว สิทธิตา  จงกล
1414 นาย สุขสันต  โททรัพย
1415 นางสาว สุวิมล  ทองดํา
1416 นาย อภิณหลักษณ  เธียรปรีชา
1417 นางสาว อินทิรา  พันธเมธาฤทธ์ิ
1418 นางสาว อุมาวัลย  สุทธิทน
1419 นางสาว เอมวดี  ยิ่งกิตติมานุศักดิ์


