
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับหนึ�งเหรียญทอง) 

แถวที� 1 1 นาย มนตรี     เภาสี                                                                                                                                                 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับหนึ�งเหรียญทอง) 

2 นางสาว ทัดดาว     คงภักดี 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง) 

3 นางสาว พรรษชล     ใบพั�ว 

4 นาย กุลวิชญ์     ธนวลัญช์ 

5 นาย ธนัสฆ์     จงปัญญานนท์

6 นางสาว พัชรินทร์     กุลสติ

7 นาย มนูญศักดิ�     กลิ�นหอม

8 นาย จิตติพล     โคตรมงคล                                                                                                                                            

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง) 

9 นางสาว วรรณพร     บุญมาก                                                                                                                                            

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิตและปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)

10 นางสาว จันทร์จิรา     แซ่ชี                                                                                                                                         

11 นางสาว จิรพร     ชลธี                                                                                                                                               

12 นางสาว ธันยธร     เทพอุดม                                                                                                                                           

13 นาย พงศ์ภัค     มักเจริญ                                                                                                                                            

14 นางสาว ลักขณา     วุฒิเขตต์                                                                                                                                         

15 นางสาว ขวัญจิรา     สินจริยานนท์                                                                                                                                    

16 นางสาว ฐิติมา     เอกวารีย์                                                                                                                                          

17 นาย ทินเอก     ทองนอก                                                                                                                                               

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส

เบิกบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ดังมีรายนามต่อไปนี�



แถวที� 1 ลําดับที�

18 นางสาว ทิพย์สุดา     เธียรถาวร                                                                                                                                      

19 นางสาว ธัญญลักษณ์     ศรีแสง                                                                                                                                        

20 นางสาว นิติพรรณ     รอดยวน                                                                                                                                          

21 นางสาว ปิยวรรณ     คําเส็ง                                                                                                                                           

22 นางสาว ฝนทิพย์     หาญชนะ                                                                                                                                           

23 นางสาว พลอยไพลิน     วสุวัฏฏกุล                                                                                                                                     

24 นางสาว มัทนียา     มะลิวัลย์                                                                                                                                        

25 นาย ลองฤทธิ�     สังข์สาลี                                                                                                                                          

26 นางสาว ศรัญญา     ทองสุระวิโรจน์                                                                                                                                    

27 นางสาว ศศิธร     สรรเพชร                                                                                                                                            

28 นาย บุญทวี     ปัญญาคม                                                                                                                                              

29 นาย กีรติ     อยู่สุข                                                                                                                                               

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

30 นางสาว กนกกาญจน์     นาใจแก้ว                                                                                                                                       

31 นางสาว กนกกาญน์     วงศ์สวัสดิ�                                                                                                                                     

32 นางสาว กนกพร     อินทรสงเคราะห์                                                                                                                                     

33 นางสาว กนกวรรณ     สุขพิทักษ์                                                                                                                                       

34 นางสาว กมลทิพย์     ตําปู                                                                                                                                            

35 นางสาว กรกนก     คลํ�างาม                                                                                                                                            

36 นาง กรองทอง     บุดดีคํา                                                                                                                                             

37 นางสาว กฤตยา     นามธิราช                                                                                                                                           

38 นางสาว กันยรัตน์     ระโหฐาน                                                                                                                                        

39 นาย กิตติ     กุลโชติ                                                                                                                                               

40 นางสาว กุลดา     สุนันท์                                                                                                                                            

41 นางสาว เกศินี     ชูประสิทธิ�                                                                                                                                       

42 นางสาว ขวัญใจ     ปรานกระโทก                                                                                                                                        

43 นางสาว ขวัญฤดี     ครองถิ�น                                                                                                                                         



44 นางสาว ขวัญฤทัย     ภูครองจิตร                                                                                                                                      

45 นาย คชสีห์     เจาะจง                                                                                                                                               

46 นางสาว งามตา     แบขุนทด                                                                                                                                            

47 นางสาว จตุพร     ศรีภักดี                                                                                                                                           

48 นางสาว จันจิรา     ฟองฤทธิ�                                                                                                                                         

49 นางสาว จันทรา     เขาเทียน                                                                                                                                          

50 นางสาว จันทิมา     นิสภา                                                                                                                                            



แถวที� 2 ลําดับที�

51 นางสาว จารวี     เปียนคร                                                                                                                                            

52 นางสาว จินดาพร     เทียมนิล                                                                                                                                         

53 นางสาว จินตนา     กันสุข                                                                                                                                            

54 นางสาว จินตนา     ฉวีวรรณ                                                                                                                                           

55 นาย จิรเมธ     หอมขจร                                                                                                                                               

56 นางสาว จุฑามาศ     เนียมจันทร์                                                                                                                                      

57 นางสาว จุฑามาศ     สงคง                                                                                                                                             

58 นาย เจษฎา     ประทีปทอง                                                                                                                                             

59 นางสาว แจ่มนภา     มาพุฒิ                                                                                                                                           

60 นาย เฉลิมพล     โสมรักษ์                                                                                                                                            

61 นาย ชฎาณิศ     บุรีรัตน์                                                                                                                                            

62 นาย ชนสรณ์     มะยาระ                                                                                                                                               

63 นางสาว ชยพัทธ์     มณีบุญ                                                                                                                                           

64 นาย ชัยรัตน์     ทองบุตร                                                                                                                                            

65 นาย ใชยา     มหาชัย                                                                                                                                                 

66 นางสาว ซูฟียะห์     สิเดะ                                                                                                                                           

67 นางสาว ซูไรหรี     บือราเฮง                                                                                                                                         

68 นางสาว ณัฐนิช     สว่างคํา                                                                                                                                           

69 นาย ณัฐปคัลภ์     กรุดทิม                                                                                                                                           

70 นางสาว ณิชา     นาวารัตน์                                                                                                                                           

71 นางสาว ณิชากร     มูลจัด                                                                                                                                            

72 นางสาว ดรุณี     นามปัญญา                                                                                                                                           

73 นางสาว ดรุณี     ศรีบุญฮุง                                                                                                                                          

74 นางสาว ดลนภัทท     นาคใหม่                                                                                                                                          

75 นางสาว ดาราพร     คงคล้าย                                                                                                                                           

76 นางสาว ดุจดาว     เรืองบูชา                                                                                                                                         

77 นางสาว ต่วนมาสตูเร๊าะ     นิแหละ                                                                                                                                    



78 นางสาว ทับทิม     บุญชื�น                                                                                                                                           

79 นางสาว ทัศนีย์     บุดดีคํา                                                                                                                                          

80 นางสาว ทัศนีย์     สัมรวมจิต                                                                                                                                        

81 นางสาว ทิพย์วรรณ     คําเครือ                                                                                                                                        

82 นางสาว ทิพวรรณ     ทําทรัพย์                                                                                                                                         

83 นางสาว ทิพวรรณ     แสงสีอ่อน                                                                                                                                        

84 นางสาว ทิพวัลย์     วารสิน                                                                                                                                          

85 นางสาว ทิวากร     แรงกล้า                                                                                                                                           

86 นางสาว เทวา     ทองพันลํา                                                                                                                                            

87 นางสาว ธนพร     แถวไธสง                                                                                                                                             

88 นางสาว ธัญญลักษณ์     พลรบ                                                                                                                                          

89 นางสาว ธัญลักษณ์     พลอยงาม                                                                                                                                        

90 นาง ธัญวรรณ     เที�ยงทอง                                                                                                                                           

91 นาย ธิติ     สอนโกษา                                                                                                                                                

92 นาย ธิบดินทร์     อาจารยางกูร                                                                                                                                       

93 นาย นพเดช     สิงห์งาม                                                                                                                                              

94 นางสาว นพรัตน์     ทองวิไล                                                                                                                                          

95 นางสาว นภัสนันท์     บุตตา                                                                                                                                          

96 นางสาว นฤมล     บุญเรืองจักร                                                                                                                                        

97 นางสาว นันทิดา     มุ่งแสง                                                                                                                                          

98 นางสาว นิตยา     จันทร์ทง                                                                                                                                           

99 นางสาว นิตยา     ไชโย                                                                                                                                               

100 นางสาว นิตยา     ผ่องราศรี                                                                                                                                          



แถวที� 3 ลําดับที�

101 นางสาว นิตยา     เมืองการ                                                                                                                                           

102 นางสาว นิลุบล     โบขุนทด                                                                                                                                           

103 นาย นิสิต     วิมานจันทร์                                                                                                                                           

104 นางสาว นุชธรี     รัตนพิทักษ์                                                                                                                                       

105 นางสาว นูรีซัน     โต๊ะเตียะ                                                                                                                                        

106 นางสาว นูรีซา     อาลี                                                                                                                                              

107 นางสาว นูลีตา     ยูโซะ                                                                                                                                             

108 นาง ไนย     แสงแก้ว                                                                                                                                                 

109 นางสาว เบญญาพร     รัตนบูรณ์                                                                                                                                        

110 นางสาว ประพัดสี     ใจหลัก                                                                                                                                          

111 นางสาว ปรียาภรณ์     พรหมแก้ว                                                                                                                                       

112 นางสาว ปวีณ์พร     แก้วไทรอินทร์                                                                                                                                    

113 นางสาว ปวีณา     โทนตะขบ                                                                                                                                            

114 นางสาว ปวีณา      เรียงสันเทียะ                                                                                                                                      

115 นางสาว ปาณิสรา     คูเมือง                                                                                                                                          

116 นางสาว ปาระวี     สุขถาวร                                                                                                                                           

117 นางสาว ปิยะดา     อินตัน                                                                                                                                            

118 นางสาว ปิยะภรณ์     ประคอง                                                                                                                                          

119 นางสาว พชรมน     ยอดคํามี                                                                                                                                            

120 นางสาว พรพิมล     ดอกเขียว                                                                                                                                          

121 นางสาว พัชรี     สนิทนอก                                                                                                                                            

122 นางสาว พัณณิตา     สอนคําแก้ว                                                                                                                                        

123 นางสาว พัณนิดา     เอื�องาน                                                                                                                                         

124 นาย พันธยุทธ     ผิวแก้ว                                                                                                                                            

125 นางสาว พาตีฮะห์     ตาเละ                                                                                                                                           

126 นาย พานิชย์     พลมุก                                                                                                                                               

127 นางสาว พิชญ์สุดา     หนูสุวรรณ์                                                                                                                                     



128 นางสาว พิชญาภร     ไชยโชติ                                                                                                                                          

129 นางสาว พิชามญชุ์     ผึ�งผาย                                                                                                                                        

130 นาย พิทักษ์     วิเศษสิงห์                                                                                                                                          

131 นางสาว พิมประภา     สุขคง                                                                                                                                           

132 นางสาว พิริยาภรณ์     ช่วงโชติ                                                                                                                                      

133 นาง พิสชา     ลบแจ้ง                                                                                                                                                

134 นาย พีรวิชญ์     มหายศ                                                                                                                                              

135 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ�     ชูหีบ                                                                                                                                       

136 นางสาว แพรวพรรณ     คะสุดใจ                                                                                                                                         

137 นางสาว ภณพร     ทองทรัพย์                                                                                                                                           

138 นางสาว ภัทรชนก     ภัทรกุลรพี                                                                                                                                       

139 นางสาว ภัทรวดี     ทองบุตร                                                                                                                                          

140 นางสาว ภัทรวดี     สารสุวรรณ                                                                                                                                        

141 นางสาว ภัทราภรณ์     ฟองจินา                                                                                                                                        

142 นางสาว ภาณินนุช     ธนกิตติ�สุวรรณ                                                                                                                                  

143 นางสาว ภาณิศา     บุญเย็น                                                                                                                                           

144 นาย ภาณุวัช     ช้อนทอง                                                                                                                                             

145 นางสาว ภานิดา     เอ่งฉ้วน                                                                                                                                          

146 นางสาว ภาวิณี     เส็งกระโทก                                                                                                                                        

147 นางสาว ภิญญดา     พลไพร                                                                                                                                             

148 นางสาว มณีกาญจน์     หัวฝาย                                                                                                                                         

149 นางสาว มณีพร     ศิริกิจ                                                                                                                                            

150 นางสาว มาลี     มั�นคง                                                                                                                                              



แถวที� 4 ลําดับที�

151 นางสาว ยุวธิดา     สังสุด                                                                                                                                           

152 นางสาว รจนา     คลังแก้ว                                                                                                                                            

153 นาย รวินธนา     แคนจา                                                                                                                                               

154 นางสาว รสรินทร์     พิรํ�า                                                                                                                                           

155 นางสาว รัตติกาล     ช่วยเชิด                                                                                                                                        

156 นางสาว รัตนา     ธุระวร                                                                                                                                             

157 นางสาว รัตนาภรณ์     ตุ่นใจอ้าย                                                                                                                                     

158 นางสาว รุ่งตะวัน     แต้มี                                                                                                                                          

159 นางสาว รุ่งเรือง     อินทปัญญา                                                                                                                                      

160 นางสาว รุ่งฤทัย     โสพระขรรค์                                                                                                                                      

161 นางสาว รุ่งอรุณ     งามทานตะวัน                                                                                                                                     

162 นางสาว รุจิรา     นิโรภาส                                                                                                                                           

163 นาย รุจิโรจน์     ช่อผูก                                                                                                                                            

164 นางสาว โรสลีนา     ยาโก๊ะ                                                                                                                                           

165 ว่าที�ร้อยตรีหญิงละออง     ราชรินทร์                                                                                                                                          

166 นางสาว ลัดดาวัลย์     ขาวงาม                                                                                                                                        

167 นาย ลุกมาน     บินมะราเฮง                                                                                                                                           

168 นางสาว วนิดา     เจือจันทร์                                                                                                                                         

169 นาย วรเวช     บุญอาภา                                                                                                                                               

170 นางสาว วรางคณา     สืบสาย                                                                                                                                           

171 นางสาว วราภรณ์     โกยรัมย์                                                                                                                                         

172 นางสาว วราภรณ์     มาตะชาติ                                                                                                                                         

173 นาย วรุตม์     เจริญสุข                                                                                                                                             

174 นางสาว วัชราภรณ์     กัติยัง                                                                                                                                        

175 นางสาว วันวิสาข์     ดีสวัสดิ�                                                                                                                                      

176 นางสาว วายูน     เสนาวรรณ                                                                                                                                           

177 นาย วิทยา     กิ�งเล็ก                                                                                                                                              



178 นาย วิริยะ     แจ่มจํารูญ                                                                                                                                            

179 นางสาว วิลาศลักษณ์     มีนาค                                                                                                                                        

180 นางสาว ศิรินทรา     ปะโพเทติ                                                                                                                                        

181 นางสาว ศิริวรรณ     คงเพียรธรรม                                                                                                                                     

182 นาย ศุภอัฐ     ศรีจงใจ                                                                                                                                              

183 นางสาว สมภัสสร     ตนัยอัชฌาวุฒ                                                                                                                                     

184 นางสาว สรญา     บริสุทธิ�                                                                                                                                           

185 นางสาว สร้อยสุดา     คําแหง                                                                                                                                          

186 นาย สราวุฒิ     รักษาศิริ                                                                                                                                           

187 นางสาว สอฝีย๊ะ     งะสมัน                                                                                                                                           

188 นางสาว สันทนา     บุญสุข                                                                                                                                            

189 นางสาว สายฝน     จันทร์รัตน์                                                                                                                                        

190 นางสาว สาวิณี     คําทวี                                                                                                                                             

191 นางสาว สาวิตรี     นวนมา                                                                                                                                            

192 นางสาว สินจัย     พิมสูนย์                                                                                                                                          

193 นางสาว สินีนาฏ     แตงรอด                                                                                                                                           

194 นางสาว สิริพร     ฟักขําเจริญ                                                                                                                                        

195 นางสาว สิริมา     ปิสาด                                                                                                                                             

196 นางสาว สุกัญญา     ปินตาวงค์                                                                                                                                        

197 นางสาว สุทธิ�อารีย์     แสงสุข                                                                                                                                      

198 นางสาว สุธาทิพย์     โสดา                                                                                                                                           

199 นางสาว สุนันทา     กาญจนะ                                                                                                                                           

200 นางสาว สุนารี     ผ่านสําแดง                                                                                                                                         



แถวที� 5 ลําดับที�

201 นางสาว สุนิษา     นิ�มนวน                                                                                                                                           

202 ว่าที�ร้อยตรีหญิงสุพรรณา     พรมรัตน์                                                                                                                                         

203 นางสาว สุภัคษร     สีแดง                                                                                                                                            

204 นางสาว สุภัทรา     วรรณา                                                                                                                                            

205 นางสาว สุภาพ     มีคําสั�ง                                                                                                                                           

206 นางสาว สุภาพร     จันทร์ปาน                                                                                                                                         

207 นางสาว สุมณฑา     มาคุ้ม                                                                                                                                            

208 นาย สุวิจักขณ์     หงษ์ยนต์                                                                                                                                         

209 นางสาว แสงเทียน     เกื�อกูลส่ง                                                                                                                                     

210 นางสาว โสภิตา     มิ�งขวัญ                                                                                                                                          

211 นางสาว โสมลดา     ไตรประวัติ                                                                                                                                        

212 นางสาว หทัยรัตน์     จันทร์หนู                                                                                                                                      

213 นาง ไห่อิง     หวง                                                                                                                                                  

214 นางสาว อนงค์นาฎ     ช่วยเต็ม                                                                                                                                        

215 นาย อนุชิต     กะสิรักษ์                                                                                                                                            

216 นาย อภินันท์     พลเยี�ยม                                                                                                                                           

217 ว่าที�ร้อยตรีหญิงอภิวรรณ     สีผาง                                                                                                                                 

218 นาย อภิวัฒ     ทองประดับ                                                                                                                                            

219 นางสาว อมรรัตน์     บุนนาค                                                                                                                                          

220 นางสาว อมรรัตน์     เหล่าอิทธิพร                                                                                                                                    

221 นางสาว อมั�ล     สุทธิปลื�ม                                                                                                                                         

222 นางสาว อรัญญา     หมันนาเกลือ                                                                                                                                       

223 นางสาว อริศรา     เชื�อใจ                                                                                                                                           

224 นาง อัญชลี     ทัตตะรุจิ                                                                                                                                            

225 นางสาว อัมเรศ     ปินะกะสา                                                                                                                                          

226 นางสาว อําภา     สุดสังข์                                                                                                                                            

227 นาย อิริยะ     สูแล                                                                                                                                                 



228 นางสาว อุทุมพร     สงวนรัตน์                                                                                                                                        

229 นางสาว อุษา     สมวงษ์                                                                                                                                              

230 นางสาว เอมมิกา     เทพกรรณ                                                                                                                                          

231 นางสาว ฮุสนา     เต๊ะ                                                                                                                                               

232 นางสาว ขนิษฐา     แซ่เฮ                                                                                                                                             

233 นางสาว ญาณิน     ผิวผ่อง                                                                                                                                            

234 นาย ณภัทร     มีเก็บ                                                                                                                                                

235 นางสาว ธัญญา     วาระสิทธิ�                                                                                                                                         

236 นาย ประเสริฐโชค     แซ่ตั�น                                                                                                                                         

237 นางสาว ป่านตะวัน     ชูแตง                                                                                                                                          

238 นาง รติ     แสงใจ                                                                                                                                                   

239 นาง รัตนาภรณ์     เมืองวงค์                                                                                                                                         

240 นางสาว รุ่งนภา     บุญช่วย                                                                                                                                          

241 นางสาว วรทิพย์     สวัสดิสิงห์                                                                                                                                      

242 นางสาว ศรีนวล     เพียรชอบไพร                                                                                                                                       

243 นางสาว สุกัญญา     ลีหล้าน้อย                                                                                                                                       

244 นางสาว สุกานดา     เต็มทรัพย์                                                                                                                                       

245 นางสาว สุทธญาณ์     ธนูศร                                                                                                                                           

246 นางสาว สุธาทิพย์     ชาติเสนา                                                                                                                                       

247 นาย สุธี     ระวังดี                                                                                                                                                

248 นางสาว กรรณิการ์     รูปเหมาะดี                                                                                                                                     

249 นางสาว คัธริน     ไมเกท์                                                                                                                                            

250 นางสาว จตุรพร     ศุกรนันทน์                                                                                                                                        



แถวที� 6 ลําดับที�

251 นางสาว จริยา     สิงห์นอก                                                                                                                                           

252 นางสาว จารุวรรณ     นาเมืองรักษ์                                                                                                                                    

253 นางสาว จินตหรา     สัมพันธ์                                                                                                                                         

254 นางสาว จิรพร     กาหลง                                                                                                                                              

255 นาย จิรัฑฒ์     งามวรรณกุล                                                                                                                                          

256 นางสาว ณุทจรีย์     สุมณฑา                                                                                                                                          

257 นางสาว ตรีทิพยนิกรณ์     ตอนศรี                                                                                                                                     

258 นาย ถิรเดช     อําพรรณ                                                                                                                                               

259 นางสาว เทพิน     ทองแก้ว                                                                                                                                            

260 นาย ธนกฤต     จตุศาสตร์                                                                                                                                             

261 นางสาว ธาราทิพย์     พะโกล                                                                                                                                          

262 นางสาว นันทิดา     พรหมทา                                                                                                                                           

263 นางสาว นันทิยา     รอรั�ง                                                                                                                                           

264 นาย ปฏิวัติ     ทนุวงศ์                                                                                                                                             

265 นาง ปริศนา     คําชมภู                                                                                                                                               

266 นาง ปิ�นประภา     ธรรมวิภัชน์                                                                                                                                       

267 นาย ปุณณรัตน์     รัตนูปกรณ์                                                                                                                                        

268 นาย พรเทพพิทักษ์     แซ่ชื�อ                                                                                                                                        

269 นางสาว พัชรี     ทองกลาง                                                                                                                                            

270 นางสาว พิรุฬห์ศรี     สุทธิวงศ์                                                                                                                                     

271 นางสาว ภัทรวรรณ     ธัญญเจริญ                                                                                                                                       

272 นางสาว ภัสส์กุญช์     ศรีบุญเรือง                                                                                                                                   

273 นาย มนต์ชัย     มหันตธนพันธุ์                                                                                                                                       

274 นางสาว มัรยา     เมืองมูล                                                                                                                                           

275 นางสาว มูตีอะห์     โต๊ะมิ                                                                                                                                          

276 นางสาว เมทินี     กิติบุญญา                                                                                                                                         

277 นางสาว รสสุคนธ์     ก้อนลงปวง                                                                                                                                       



278 นางสาว ระวีวรรณ     จันทร์เขียว                                                                                                                                     

279 นาย รัชชานนท์     ทัพผึ�ง                                                                                                                                           

280 นางสาว วิไลพักตร์     อรุณรัตน์                                                                                                                                     

281 นางสาว ศิริพร     งามผิว                                                                                                                                            

282 นาย สัมฤทธิ�     เพิ�มสุวรรณเจริญ                                                                                                                                   

283 นางสาว สาลิณี     มะลิลา                                                                                                                                            

284 นางสาว สําเภา     เยี�ยมรัมย์                                                                                                                                        

285 นางสาว สุนิษา     แจ่มวรรณ                                                                                                                                          

286 นางสาว สุพรรษา     พรหมเสน                                                                                                                                          

287 นางสาว หัธยา     โพธิ�ทน                                                                                                                                            

288 นางสาว อมรรัตน์     อุปเสน                                                                                                                                          

289 นางสาว อรวรรณ     ราชเจริญ                                                                                                                                          

290 นางสาว อัญชลี     เพ่งอํานาจ                                                                                                                                         

291 นางสาว อัญมณี     สุวรรณ                                                                                                                                            

292 นางสาว อัมพร     จันทะโร                                                                                                                                            

293 นางสาว กชนนท์     พลรักษา                                                                                                                                           

294 นางสาว กนกวรรณ     แก้ววิเศษ                                                                                                                                        

295 นางสาว กนกวรรณ     ชมชื�น                                                                                                                                           

296 นางสาว กนกวรรณ     อินประโคน                                                                                                                                        

297 นางสาว กมลทิพย์     กล่อมขุนทด                                                                                                                                      

298 นางสาว กมลพรรณ     ขนานแข็ง                                                                                                                                         

299 นางสาว กรรณณิการ์     ชุมพล                                                                                                                                         

300 นาย กฤษณพงศ์     ช่วยชูหนู                                                                                                                                          



แถวที� 7 ลําดับที�

301 นางสาว กวินนา     ทองนัด                                                                                                                                            

302 นางสาว กองทรัพย์     โรจน์เจริญชัย                                                                                                                                  

303 นางสาว กัญญาณัฐ     สุขมิ�ง                                                                                                                                         

304 ว่าที�ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค     ขาวผิว                                                                                                                                          

305 นาย กัญณภัจฎ์     ธนธีรกาญจนกุล                                                                                                                                     

306 นางสาว กันดา     จันทะโร                                                                                                                                            

307 นางสาว กัลยรัตน์     อยู่แคล้ว                                                                                                                                      

308 นางสาว กัลยาลักษณ์     สีหาบุตโต                                                                                                                                    

309 นางสาว กัลยาสรณ์     กิจการมงคล                                                                                                                                     

310 นางสาว กัสมา     พัดเย็นใจ                                                                                                                                          

311 นาง กานต์นิษฐา     แสงงาม                                                                                                                                           

312 นางสาว กานต์พิชชา     ศิริเทศ                                                                                                                                       

313 นางสาว กิ�งแก้ว     ผสมทรัพย์                                                                                                                                       

314 นาย กิตติชัย     สระงาม                                                                                                                                             

315 นาย กิตติพงษ์     พวงสด                                                                                                                                             

316 นางสาว กิตติมา     ธรรมวิสุทธิ�                                                                                                                                     

317 นางสาว กิตติมา     ยันตะพันธ์                                                                                                                                       

318 นางสาว กิรณา     จิรโชติเดโช                                                                                                                                        

319 นางสาว กุลธิดา     ดีประเสริฐ                                                                                                                                       

320 นางสาว กุลธิดา     นาคพิพัฒน์                                                                                                                                       

321 นางสาว กุลธิดา     มานะดี                                                                                                                                           

322 นางสาว กุลภัสสรณ์     สง่างาม                                                                                                                                       

323 นางสาว กุลิสรา     ฟูแสง                                                                                                                                            

324 นางสาว กูลวดี     วุฒิเจริญ                                                                                                                                         

325 นางสาว กูอาดีน่า     รงโซะ                                                                                                                                          

326 นาย เกริกเกียรติ     ดํารงกิจเจริญ                                                                                                                                   

327 นาย เกรียงศักดิ�     มะละกา                                                                                                                                         



328 นางสาว เกษร     โนนริบูรณ์                                                                                                                                          

329 นางสาว เกษรา     เกรียงสมร                                                                                                                                          

330 นางสาว เกษวดี     ชูสุริย์แสง                                                                                                                                       

331 นางสาว ขนิษฐา     จอกสถิตย์                                                                                                                                         

332 นางสาว ขวัญไพ     กล่อมขุนทด                                                                                                                                        

333 นาย เขมวัฒน์     เอียดขาว                                                                                                                                           

334 นางสาว คณภร     จันทร์เจริญ                                                                                                                                         

335 นางสาว คนึงนิจ     ทิศชาติ                                                                                                                                          

336 นางสาว คอดียะฮ์     ฮาซาไนน์                                                                                                                                        

337 นางสาว จันจิรา     บุญเต็ม                                                                                                                                          

338 นางสาว จันจิรา     ปรีชานนท์                                                                                                                                        

339 นางสาว จันจิรา     อ่อนศรี                                                                                                                                          

340 นางสาว จันทร์เพ็ญ     บุญยงค์                                                                                                                                       

341 นางสาว จันทร์เพ็ญ     สันทาลุนัย                                                                                                                                    

342 นางสาว จารุกัญญ์     ต๊ะอ้าย                                                                                                                                        

343 นาง จารุพักตร์     กรจันทร์                                                                                                                                         

344 นางสาว จิดาภา     วิลัยวัน                                                                                                                                          

345 นางสาว จิตรลดา     แก้วแสนชัย                                                                                                                                       

346 นางสาว จินตหรา     ตรองสุข                                                                                                                                          

347 นางสาว จินตหรา     นวลนอก                                                                                                                                           

348 นางสาว จินตหรา     บัวใหญ่รักษา                                                                                                                                     

349 นางสาว จิรประภา     คนเพียร                                                                                                                                         

350 นางสาว จิราพร     พรพฤฒิพงศ์                                                                                                                                        



แถวที� 8 ลําดับที�

351 นางสาว จิราพร     สายจันดา                                                                                                                                          

352 นางสาว จิราพร     แสนแก้ว                                                                                                                                           

353 นางสาว จิราภรณ์     กัญแก้ว                                                                                                                                         

354 นางสาว จิราภรณ์     จํานงธรรม                                                                                                                                        

355 นางสาว จิราภา     ห้องตันสวัสดิ�                                                                                                                                    

356 นางสาว จิวัสสา     ประภาทรงสิทธิ�                                                                                                                                   

357 นาง จีรวดี     บุดดีวงศ์                                                                                                                                            

358 นางสาว จีรวรรณ     ปฏิวงศ์                                                                                                                                          

359 นางสาว จุฑามาศ     สกุลไทย                                                                                                                                          

360 นางสาว จุฬารัตน์     หนูผาบ                                                                                                                                         

361 นางสาว ชฎานุช     ปุเรตัง                                                                                                                                           

362 นางสาว ชนณี     สงวนทรัพย์                                                                                                                                          

363 นางสาว ชลธิชา     เนียมสร                                                                                                                                           

364 นางสาว ชลาลัย     เพ็งบุญโสม                                                                                                                                        

365 นางสาว ช่อทิพย์     สุวรรณรัตน์                                                                                                                                     

366 นาย ชัยวัฒน์     กรัณยโสภณ                                                                                                                                          

367 นาย ชาคริต     รุกขชาติ                                                                                                                                             

368 นางสาว ชิดชนก     เตจะมา                                                                                                                                            

369 นาง ชุตินธร     บุญศาสตร์                                                                                                                                           

370 นางสาว โชติพัชร์     สมบุญตนนท์                                                                                                                                     

371 นางสาว ซาลีนา     สาแลปาเซ                                                                                                                                          

372 นาย ซุบฮี     มูซอ                                                                                                                                                  

373 นางสาว ซูการือนิง     สินิ                                                                                                                                          

374 นางสาว ซูไฮดา     อีแต                                                                                                                                              

375 นางสาว ญาณัจรา     กุดนอก                                                                                                                                           

376 นางสาว ญาณิดา     เครือแก้ว                                                                                                                                         

377 นาย ฐาปกรณ์     ผ่องใส                                                                                                                                              



378 นาง ฐิตาภรณ์     แห่งหน                                                                                                                                             

379 นางสาว ณปภัช     วรรณภพ                                                                                                                                             

380 นางสาว ณัชฐ์ฏาพร     เพ็งคาสุคันโธ                                                                                                                                  

381 นางสาว ณัฎฐณิชา     สันทาลุนัย                                                                                                                                      

382 นางสาว ณัฏฐ์พัชร์     เพชรพูล                                                                                                                                       

383 นางสาว ณัฐธิชา     ทองประเสริฐ                                                                                                                                      

384 นางสาว ณัฐธิชา     ทองยืน                                                                                                                                           

385 นางสาว ณัฐนันท์     กุลชลีรมย์                                                                                                                                      

386 นางสาว ณัฐพร     ป่าเกลือ                                                                                                                                           

387 นาย ณัฐวุฒิ     จิตดี                                                                                                                                               

388 นาย ณัฐวุฒิ     นิลดํา                                                                                                                                               

389 นางสาว ณัฐสุดา     งั�นบุญศรี                                                                                                                                       

390 นางสาว ณิชา     ตั�งสถิตย์ธรรม                                                                                                                                      

391 นางสาว ณิชาภา     สาเกษ                                                                                                                                             

392 นางสาว ณิชารีย์     ณ ระนอง                                                                                                                                         

393 นางสาว ณีรนุช     บุญรอด                                                                                                                                            

394 นางสาว ดวงดาว     ขําชาลี                                                                                                                                            

395 นางสาว ดวงตา     ยืนยง                                                                                                                                              

396 นางสาว ดาราจิตร     โสทอง                                                                                                                                           

397 นางสาว ดาราวรรณ     โพธิ�ชัย                                                                                                                                        

398 นาง ดาหวัน     พ่วงเพียร                                                                                                                                            

399 นางสาว ตรีสุคนธ์     ศรีคํามูล                                                                                                                                       

400 นางสาว โตษยา     พลาเกตุ                                                                                                                                            



แถวที�  9 ลําดับที�

401 นาย ถนอมทรัพย์     สุขเจริญ                                                                                                                                         

402 นางสาว ถิราภรณ์     บุญยืน                                                                                                                                          

403 นาย ทวีศักดิ�     แก้วนุช                                                                                                                                           

404 นาย ทศพล     ประจันต๊ะ                                                                                                                                              

405 นาย ทินภัทร     ฉลาดคิด                                                                                                                                             

406 นางสาว ทิพวรรณ     ล้อประโคน                                                                                                                                        

407 นาย ทิวา     แสนมาตร                                                                                                                                                

408 นางสาว ทิวาพร     เลือดกระโทก                                                                                                                                       

409 นางสาว เทียนแก้ว     แสงสว่าง                                                                                                                                       

410 นางสาว ธนพร     ฟุ้งญาณวัฒน์                                                                                                                                        

411 นาย ธนวัฒน์     มุงธิราช                                                                                                                                            

412 นางสาว ธนาภรณ์     บุญปัน                                                                                                                                           

413 นางสาว ธรรมมิกา     ปราบพล                                                                                                                                          

414 นางสาว ธัญชนก     ปันอิน                                                                                                                                            

415 นาย ธันธวัช     ทองจาด                                                                                                                                              

416 นางสาว ธันธิกา     รักข้อง                                                                                                                                          

417 นางสาว ธาราธร     พลศรี                                                                                                                                             

418 นางสาว ธิดารัตน์     ชื�นสร้อย                                                                                                                                      

419 นางสาว นงลักษณ์     รักษา                                                                                                                                           

420 นาย นทีธร     ปุรินทราภิบาล                                                                                                                                         

421 นางสาว นภาภรณ์     กุ๊นุ                                                                                                                                            

422 นางสาว นภาภรณ์     เหมืองทอง                                                                                                                                        

423 นาย นรินทร์     บัวตูม                                                                                                                                              

424 นางสาว นรีรัตน์     นิยะนันต์                                                                                                                                       

425 นางสาว นัจม๊ะ     หลีเส็น                                                                                                                                           

426 นาย นัฐพงษ์     ทองเชื�อ                                                                                                                                            

427 นาย นัฐวุฒิ     สิงขร                                                                                                                                               



428 นางสาว นันท์นภัส     แฝงวัด                                                                                                                                         

429 นางสาว นันทภัค     อู่สุวรรณ                                                                                                                                        

430 นางสาว นันทวดี     ชมเดือน                                                                                                                                          

431 นางสาว นันทิพร     เพ็ชรนอก                                                                                                                                         

432 นางสาว นาอีหม๊ะ     ลุโบะกาแม                                                                                                                                       

433 นางสาว นํ�าฝน     เนาวบุตร                                                                                                                                           

434 นางสาว นํ�าฝน     หอมมาลา                                                                                                                                            

435 นางสาว นิจลญา     สุขอารมย์                                                                                                                                         

436 นางสาว นิภาพร     แก้วชลคราม                                                                                                                                        

437 นางสาว นิรมล     ยอดดี                                                                                                                                              

438 นางสาว นิรัชรา     มาฆะเซ็นต์                                                                                                                                       

439 นางสาว นิรุสนา     ยูโซ๊ะ                                                                                                                                           

440 นางสาว นิษฐ์ณิษา     ชื�นเดชาวงศ์                                                                                                                                   

441 นางสาว นุจรี     ลีอํ�า                                                                                                                                              

442 นางสาว นุสรา     ขาวผ่อง                                                                                                                                            

443 นางสาว นุฮาซิมา     ดือเระ                                                                                                                                          

444 นางสาว นูรฮาฟีซา     หะยีสาเมาะ                                                                                                                                     

445 นางสาว เนตรนภา     ลีปาน                                                                                                                                            

446 นางสาว บัวบาน     หม่อโป๊ะกู่                                                                                                                                       

447 นางสาว บานชื�น     เยี�ยมรัมย์                                                                                                                                      

448 นางสาว บุญญารัตน์     จับสี                                                                                                                                         

449 นางสาว บุศราภรณ์     จิตจํารูญ                                                                                                                                       

450 นาง บุษบง     บุญมาก                                                                                                                                                



แถวที� 10 ลําดับที�

451 นางสาว บุษยา     เที�ยงตรง                                                                                                                                          

452 นางสาว เบญจมาศ     ทิพย์มาก                                                                                                                                         

453 นางสาว เบ็ญจวรรณ     บุสดี                                                                                                                                          

454 นางสาว ปณิตา     เกิดกัน                                                                                                                                            

455 นางสาว ปณิตา     ตรีวุธ                                                                                                                                             

456 นางสาว ปพิชญา     ฐานวิศัย                                                                                                                                          

457 นาย ปรเมศวร์     ท่าดี                                                                                                                                              

458 นางสาว ประภัสสร     ทาโสม                                                                                                                                           

459 นางสาว ประภัสสร     ปะผะลา                                                                                                                                          

460 นางสาว ประภาพร     คําเหลือ                                                                                                                                          

461 นางสาว ปรีดาพร     กินีสี                                                                                                                                           

462 นางสาว ปรียานันท์     หมั�นแสวง                                                                                                                                     

463 นางสาว ปรียาภรณ์     เรียงไธสง                                                                                                                                      

464 นาย ปัญญา     ศิริโชติ                                                                                                                                              

465 นางสาว ปาริชาติ     ประเสริฐรัตนา                                                                                                                                   

466 นาย ปารินทร์     คงเอียด                                                                                                                                            

467 นางสาว ปิยธิดา     ศรีหมอก                                                                                                                                          

468 นาย ปุณณภัชร์     ไชยพรมมา                                                                                                                                          

469 นางสาว ปุณยจิตต์     จันทร์ประเทือง                                                                                                                                 

470 นางสาว ผกามาศ     วงษ์สวาทดิ�                                                                                                                                       

471 นาย พงศ์พิสุทธิ�     ช่วยการ                                                                                                                                        

472 นาย พงษ์อนันต์     ชุมจันทร์                                                                                                                                        

473 นางสาว พนิดา     ช่วงภักดี                                                                                                                                          

474 นางสาว พรชนก     วรรณขาม                                                                                                                                            

475 นางสาว พรพรรณ     พันธนา                                                                                                                                            

476 นางสาว พรรณทิพย์     หมวดทอง                                                                                                                                        

477 นาย พฤธ     รุ่งเจริญวัฒนกิจ                                                                                                                                        



478 นาย พลากร     พงศพุธ                                                                                                                                                

479 นางสาว พวงผกา     บุญตา                                                                                                                                             

480 นางสาว พวงผกา     เพชรประโคน                                                                                                                                        

481 นางสาว พัชนี     ทองกระจ่าง                                                                                                                                         

482 นางสาว พัชรี     กล้าหาญ                                                                                                                                            

483 นางสาว พัชรี     จัดนอก                                                                                                                                             

484 นางสาว พัชรียา     เพชรคีรี                                                                                                                                         

485 นางสาว พัทรียา     ลําน้อย                                                                                                                                           

486 นางสาว พัสตราภรณ์     ศรีทรง                                                                                                                                        

487 นางสาว พิจิตรา     ปะกะตัง                                                                                                                                          

488 นางสาว พิชามญชุ์     สุคนธสวัสดิ�                                                                                                                                   

489 นางสาว พิมพ์คณาพร     นาคขยัน                                                                                                                                       

490 นางสาว พิรดา     กวดขัน                                                                                                                                             

491 นาย พิศาล     เจนใจ                                                                                                                                                 

492 นาย พีรวุทธิ�     สีตาบุตร                                                                                                                                          

493 นาย พีระ     ระดมวงษ์                                                                                                                                               

494 นาย พุฒิพงศ์     กิตติสุภาพ                                                                                                                                         

495 นางสาว เพชรมณี     ทีฆะพันธ์                                                                                                                                        

496 นางสาว เพชรรัตน์     พิทักษ์วงศ์                                                                                                                                    

497 นางสาว เพ็ญวรรณ     หลีประเสริฐ                                                                                                                                     

498 นางสาว ไพรินทร์     ศรีสุทํา                                                                                                                                         

499 นางสาว ฟารีดะ     มะแซ                                                                                                                                              

500 นาย ภคพณ     มณีนันท์                                                                                                                                               



แถวที� 11 ลําดับที�

501 นางสาว ภรณ์ทิพย์     จานทองคํา                                                                                                                                       

502 นางสาว ภัทธิรา     ศรีแก้ว                                                                                                                                          

503 นางสาว ภัทร์ธีนันท์     เก่งรัมย์                                                                                                                                   

504 นางสาว ภัทร์ลดา     แก้วภักดี                                                                                                                                       

505 นางสาว ภัทรานิษฐ์     แซ่คํา                                                                                                                                         

506 นางสาว ภัสรา     บุตรตั�ว                                                                                                                                           

507 นางสาว ภัสสร     ลามื�อ                                                                                                                                             

508 นางสาว ภาขวัญ     สวนดอกไม้                                                                                                                                         

509 นาย ภูรินทร์     ลิขิตเลิศ                                                                                                                                          

510 นางสาว เภาซียะห์     สาและ                                                                                                                                          

511 นาย มณเทียร     สวัสดิ�จันทร์                                                                                                                                       

512 นางสาว มณีนุช     คําเพียร                                                                                                                                           

513 นางสาว มณีนุช     ศิระวงศ์                                                                                                                                          

514 นางสาว มณีรัตน์     คงดํา                                                                                                                                            

515 นางสาว มริสรา     กิตติลิขิตกุล                                                                                                                                     

516 นางสาว มัลลิกา     ทิมา                                                                                                                                             

517 นางสาว มานีซะห์     สุเด็ง                                                                                                                                          

518 นางสาว มาลิวรรณ     พรหมเมฆ                                                                                                                                         

519 นางสาว มาสีเตาะ     เจ๊ะมะ                                                                                                                                          

520 นาย มาฮามุ     อาลีมามะ                                                                                                                                             

521 นางสาว มุกดา     สืบสาย                                                                                                                                             

522 นางสาว เมธินี     ปัตตลอด                                                                                                                                           

523 นาย ยุทธกิจ     เปี�ยมเนตร                                                                                                                                          

524 นาย ยุทธนา     พิมพ์วาปี                                                                                                                                            

525 นาง ยุภรณ์     เกศศิริตระกูล                                                                                                                                        

526 นาย ยุสรีซาล     อับดุลเลาะ                                                                                                                                         

527 นางสาว เยาวภา     หาศิริ                                                                                                                                            



528 นาย รณชิต     ทํามาก                                                                                                                                                 

529 ว่าที�ร้อยตรีหญิงรสสุคนธ์     อุทัยภัทรกุล                                                                                                                             

530 นางสาว รอกีเยาะ     บิดิง                                                                                                                                           

531 นางสาว รอบีอ๊ะห์     ถนอมใจ                                                                                                                                         

532 นางสาว รัชณีย์     สมประสงค์                                                                                                                                        

533 นางสาว รัชนี     ทุมมา                                                                                                                                              

534 นางสาว รัชนี     สะสาง                                                                                                                                              

535 นาย รัฐชานนท์     ดีจันทึก                                                                                                                                          

536 นางสาว รัตติยาภรณ์     คําแก้ว                                                                                                                                       

537 นางสาว รัตน์ติยา     คํามานิตย์                                                                                                                                      

538 นางสาว รัตนา     ปะวะเก                                                                                                                                             

539 นางสาว รัตนาภรณ์     กล้าหาญ                                                                                                                                        

540 นางสาว รัตนาภรณ์     กันทะ                                                                                                                                          

541 นางสาว รัตนาภรณ์     แก้วสุวรรณ                                                                                                                                     

542 นางสาว รัตนาภรณ์     คณะพันธ์                                                                                                                                       

543 นาง ราตรี     กลั�นประโคน                                                                                                                                           

544 นางสาว ริศรา     แก้วเคน                                                                                                                                            

545 นางสาว รุ่งอรุณ     โทธรรม                                                                                                                                          

546 นางสาว รุ่งอรุณ     บุญใหม่                                                                                                                                         

547 นางสาว รุจิรา     ภูมิเพ็ง                                                                                                                                          

548 นางสาว รุสมีรา     มามะ                                                                                                                                             

549 นางสาว เรวดี     ตันเฮง                                                                                                                                             

550 นาย ฤทธิเกียรติ     ฟองเจริญ                                                                                                                                        



แถวที� 12 ลําดับที�

551 นางสาว ลักขณา     ชูแนม                                                                                                                                             

552 นางสาว ลักษณา     ขุนจันทร์                                                                                                                                         

553 นางสาว ลัดดา     คะสุดใจ                                                                                                                                            

554 นางสาว ลัดดาวรรณ     ทุมสะกะ                                                                                                                                        

555 นางสาว ลัลนภดา     ทองปาน                                                                                                                                           

556 นาย เลอสรวง     ผุยพงษ์                                                                                                                                             

557 นาย วชิร     กลีบลําดวน                                                                                                                                              

558 นาย วทัญ�ู     คุณารักษ์                                                                                                                                            

559 นางสาว วรกานต์     วงค์เข็ม                                                                                                                                         

560 นาย วรรณกร     หงษ์อินทร์                                                                                                                                           

561 นางสาว วรรณนิศา     โคตรโนนกอก                                                                                                                                      

562 นางสาว วรรณฤดี     สุขชื�น                                                                                                                                          

563 นางสาว วรรณิภา     คงม่วงหมู่                                                                                                                                       

564 นางสาว วรรณิศา     เอื�องาน                                                                                                                                         

565 นางสาว วรัญญา     มากมาย                                                                                                                                            

566 นางสาว วราพร     ลิทธิสอน                                                                                                                                           

567 นางสาว วราภรณ์     คงทอง                                                                                                                                            

568 นางสาว วราภรณ์     แสนคุ้ม                                                                                                                                          

569 นางสาว วลัยลักษณ์     สว่างศรี                                                                                                                                      

570 นางสาว วัชรา     บุราคร                                                                                                                                             

571 นางสาว วัชรี     เหล่าชัยพฤกษ์                                                                                                                                      

572 นางสาว วันวิสา     เทียมทิพาบุญกร                                                                                                                                   

573 นางสาว วัรดา     มะเสาะ                                                                                                                                             

574 นางสาว วาสนา     ปรีประดิษฐ                                                                                                                                         

575 นางสาว วาสนา     พิทยากรกุล                                                                                                                                         

576 นางสาว วิชชุดา     ฝากไธสง                                                                                                                                          

577 นางสาว วิชวาพร     ไพคํานาม                                                                                                                                          



578 นางสาว วิชุดา     โคละทัต                                                                                                                                           

579 นางสาว วิภาวรรณ     เหล็กเพชร                                                                                                                                       

580 นางสาว วิรวรรณ์     นันใจ                                                                                                                                           

581 นางสาว วิริฒิพา     พูลมาศ                                                                                                                                          

582 นางสาว วิลาวัลย์     ร่วมธรรม                                                                                                                                       

583 นางสาว วิไลลักษณ์     คําแก้ว                                                                                                                                        

584 นางสาว วิไลวรรณ     เข้มคํา                                                                                                                                          

585 นาย วิศวะ     สุขศรี                                                                                                                                                

586 นาย วีรยุทธ     แก้วอัคฮาด                                                                                                                                          

587 นาย วีระพงษ์     แก้วคูณ                                                                                                                                            

588 นางสาว วีระยา     ทีรวม                                                                                                                                             

589 นางสาว วีระยา     พาวัง                                                                                                                                             

590 นาย วีระศักดิ�     เนื�องแก้ว                                                                                                                                       

591 นางสาว เวรุวรรณ     ปิตโต                                                                                                                                           

592 นางสาว ศรัญญา     บุญเสริฐ                                                                                                                                          

593 นางสาว ศรินรัตน์     ไชยกอง                                                                                                                                         

594 นาง ศรีสมบัติ     จุ๊สมบัติ                                                                                                                                         

595 นางสาว ศรีสมร     ภักดีวุธ                                                                                                                                          

596 นางสาว ศศิธร     ทองถนอม                                                                                                                                            

597 นางสาว ศศิวิมล     เนตรมุข                                                                                                                                          

598 นางสาว ศิรดา     จันทร์ธานี                                                                                                                                         

599 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์     สุภาเปี�ย                                                                                                                                  

600 นางสาว ศิรินันท์     เศรษฐเชื�อ                                                                                                                                     



แถวที� 13 ลําดับที�

601 นาง ศิริพร     แก้วสะอาด                                                                                                                                            

602 นางสาว ศิริรัตน์     ปานทอง                                                                                                                                         

603 นาง ศิริรัตนา     พลดงนอก                                                                                                                                           

604 นางสาว ศุกร์นิมิต     อินทร์แก้ว                                                                                                                                    

605 นางสาว ศุจินันท์     ไม้สูงเนิน                                                                                                                                     

606 นาย ศุภชัย     อุ่นศรี                                                                                                                                              

607 นาย ศุภโชค     มานพศิลป์                                                                                                                                            

608 นาย ศุภรักษ์     คํามาศ                                                                                                                                              

609 นางสาว ศุภวรรณ     โคตะบิน                                                                                                                                          

610 นาย ศุภวัฒน์     วงศ์ศักดา                                                                                                                                          

611 นางสาว ศุภักษร     พันธ์แสน                                                                                                                                         

612 นางสาว สงกรานต์     ศรีวะรมย์                                                                                                                                       

613 นางสาว สมใจ     นภาดล                                                                                                                                               

614 นาย สมชาย     มะยม                                                                                                                                                  

615 นาย สมพงษ์     แซ่ว้า                                                                                                                                               

616 นางสาว สมพร     อ่อนอ้วน                                                                                                                                            

617 นาย สมภาร     ประการแก้ว                                                                                                                                            

618 นางสาว สมศรี     นายชัย                                                                                                                                             

619 นางสาว สร้อยสุดา     วังคีรี                                                                                                                                        

620 นางสาว สอาดวรรณ     อ่อนฉํ�า                                                                                                                                         

621 นาย สัญรัฐ     ลักขณา                                                                                                                                               

622 นาย สันติชัย     นะมา                                                                                                                                               

623 นางสาว สายทอง     สีสังข์                                                                                                                                           

624 นางสาว สาริศา     เข็มทอง                                                                                                                                           

625 นางสาว สาวิตรี     คล้ามกลั�น                                                                                                                                       

626 นางสาว สาวิตรี     วรรณศรี                                                                                                                                          

627 นางสาว สินีรัตน์     แก้ววิชิต                                                                                                                                      



628 นางสาว สิรามน     อินทร์แก้ว                                                                                                                                        

629 นาย สิริเอนก     นามอั�ง                                                                                                                                            

630 นางสาว สุกัญญา     แก้วกล้า                                                                                                                                         

631 นางสาว สุกัลยา     พงษ์ธนู                                                                                                                                          

632 นางสาว สุคนธ์ทิพย์     ทองดอนเถื�อน                                                                                                                                 

633 นางสาว สุจิตรา     ภู่สวัสดิ�                                                                                                                                       

634 นางสาว สุจิตรา     โสพักต์                                                                                                                                          

635 นางสาว สุจินตนา     โทชาติ                                                                                                                                          

636 นางสาว สุดารัตน์     การสมัคร                                                                                                                                       

637 นาย สุทธิพร     ผิวสลับ                                                                                                                                             

638 นาย สุทิน     อัคสี                                                                                                                                                 

639 นางสาว สุนาพร     พงษ์วัน                                                                                                                                           

640 นางสาว สุนิศา     อินทรมงคล                                                                                                                                         

641 นางสาว สุนิษา     กุลธิ                                                                                                                                             

642 นางสาว สุปราณี     หวันเหยบ                                                                                                                                         

643 นางสาว สุพัตรา     กาบคํา                                                                                                                                            

644 นางสาว สุพาวิดา     คงดี                                                                                                                                            

645 นางสาว สุพิศ     ธานี                                                                                                                                               

646 นางสาว สุภัชยา     กิ�งแก้ว                                                                                                                                         

647 นางสาว สุภาพร     แซ่เต็ง                                                                                                                                           

648 นางสาว สุภาพร     ประทุม                                                                                                                                            

649 นางสาว สุภาพร     สอนภักดี                                                                                                                                          

650 นางสาว สุภาภรณ์     แนบเนียน                                                                                                                                        



แถวที� 14 ลําดับที�

651 นางสาว สุภาวดี     สารคะณา                                                                                                                                          

652 นางสาว สุมณฑา     รักข้อง                                                                                                                                           

653 นาย สุเมธ     ทิวแพ                                                                                                                                                 

654 นาย สุรเดช     วงศ์กวน                                                                                                                                              

655 นาย สุรวิชญ์     ชิตทอง                                                                                                                                             

656 นางสาว สุรัตน์     จงกลาง                                                                                                                                           

657 นางสาว สุริษา     สุขจันทร์                                                                                                                                         

658 นาง สุรีพร     ปานโต                                                                                                                                                

659 นางสาว สุรีรัตน์     แต่งแก้ว                                                                                                                                       

660 นาย สุไลมาน     เจะแวเด็ง                                                                                                                                           

661 นางสาว สุวารี     ดอนจังหรีด                                                                                                                                        

662 นาย สุวิชัย     เวทย์โส                                                                                                                                             

663 นาย สุวิชา     แก้วตาล                                                                                                                                              

664 นาย เสฎฐวุฒิ     ไกรศรี                                                                                                                                             

665 นาย เสริมศักดิ�     สันติไพร                                                                                                                                        

666 นางสาว เสาวณีย์     ชาติพหล                                                                                                                                         

667 นางสาว เสาวลักษณ์     จันตา                                                                                                                                         

668 นางสาว โสภา     กุลากุล                                                                                                                                             

669 นางสาว โสภิดา     ไชยวรรณ                                                                                                                                           

670 นางสาว หทัยกาญจน์     เขื�อนเพชร                                                                                                                                    

671 นางสาว หนึ�งฤทัย     มนที                                                                                                                                           

672 นางสาว หยกมณี     สินพูล                                                                                                                                            

673 นางสาว องค์อร     จํานงธรรม                                                                                                                                          

674 นางสาว อทิตยา     บุญสมร                                                                                                                                            

675 นางสาว อทิยา     แม่แจ่                                                                                                                                             

676 นางสาว อนงค์     นามป่าสาย                                                                                                                                          

677 นาย อนิรุทธ์     โกยรัมย์                                                                                                                                           



678 นาย อนุสรณ์     ชูทอง                                                                                                                                               

679 นางสาว อนุสรา     ดีสะเมาะ                                                                                                                                          

680 นางสาว อภิชญา     ชื�อหลาย                                                                                                                                          

681 นาย อภิชัย     แก้วกระจ่าง                                                                                                                                          

682 นาย อภิวัฒน์     ปาลิยะสิทธิ�                                                                                                                                       

683 นางสาว อภิษฎา     สมณา                                                                                                                                              

684 นางสาว อมรรัตน์     ชูศรีสุข                                                                                                                                        

685 นางสาว อมรรัตน์     ศรีดาธรรม                                                                                                                                       

686 นางสาว อรณี     อาลักษ์                                                                                                                                             

687 นาย อรรถวิท     แก้ววิจิตร                                                                                                                                          

688 นางสาว อรอนงค์     แซ่เค้า                                                                                                                                          

689 นางสาว อรอุมา     พรมโสภา                                                                                                                                           

690 นางสาว อลิษา     ไชยรินทร์                                                                                                                                          

691 นางสาว อังศนา     คําแสง                                                                                                                                             

692 นางสาว อัจฉรารักษ์     บุรีรักษ์                                                                                                                                    

693 นางสาว อัจฉราวดี     เกิดศรีทอง                                                                                                                                     

694 นาย อัจฉริยะณัฏฐ์     คําเหลือ                                                                                                                                       

695 นางสาว อัญชลี     อินตาล                                                                                                                                            

696 นางสาว อัญลิตา     วิระษร                                                                                                                                           

697 นางสาว อัมพร     หยกบุญกมล                                                                                                                                          

698 นางสาว อาดียา     มาโซ                                                                                                                                              

699 นางสาว อานีตา     มะดีเยาะ                                                                                                                                          

700 นางสาว อาภรณ์     เรืองรอง                                                                                                                                          



แถวที� 15 ลําดับที�

701 นางสาว อามานี     โต๊ะบาโงย                                                                                                                                         

702 นางสาว อามานี     สะมะแอ                                                                                                                                            

703 นางสาว อายูนี     ซอ                                                                                                                                                

704 นางสาว อาริยา     ปิสันเทียะ                                                                                                                                        

705 นางสาว อารีวรรณ     นาคดํา                                                                                                                                           

706 นางสาว อาลิสา     หมาดสตูล                                                                                                                                          

707 นางสาว อําพิลา     คูณสุข                                                                                                                                            

708 นางสาว อําไพ      ศิลาชัย                                                                                                                                             

709 นาย อํามรัญ      ซาลีซิง                                                                                                                                              

710 นางสาว อิบตีซาม      อูมาร์                                                                                                                                          

711 นางสาว อุทัยทิพย์      ศรีบวรวิวัฒน์                                                                                                                                 

712 นางสาว อุราวรรณ      อันทะศรี                                                                                                                                        

713 นางสาว อุไรวรรณ      เจริญวิทย์ธนเดช                                                                                                                                 

714 นางสาว อุไรวรรณ      เพ็งกระจาด                                                                                                                                      

715 นาย เอกชัย      จันทร์อาจ                                                                                                                                            

716 นางสาว เอมอร      สวัสดิรักษา                                                                                                                                        

717 นางสาว ไอลดา      ประเสริฐสุข                                                                                                                                        

718 นางสาว ฮายาตี      ดอเลาะอาลี                                                                                                                                        

719 นางสาว ฮุสนา     มะยูนุ                                                                                                                                             

720 นางสาว เกษสุดา     จิณะสิทธิ�                                                                                                                                       

721 นาย เจษฎา     ว่องไว                                                                                                                                                

722 นางสาว นฤมล     ขันดี                                                                                                                                               

723 นางสาว นิตยา     สุดหอม                                                                                                                                             

724 นางสาว นิภาพร     สิริมานะเจริญชัย                                                                                                                                  

725 นางสาว ปริญทร     ทศคุย                                                                                                                                             

726 นางสาว ปรินทร     บ้านแก้ว                                                                                                                                          

727 นางสาว ปรีชยา     สอนพรม                                                                                                                                            



728 นางสาว รุ่งนภา     เพชรพรม                                                                                                                                          

729 นาย สุทธิพงษ์     พัดลม                                                                                                                                             

730 นางสาว สุนิษา     เค็งนอก                                                                                                                                           

731 นางสาว อโณทัย     ศรีดาวฤกษ์                                                                                                                                        

732 นางสาว อมรา     วรพุฒ                                                                                                                                               

733 นางสาว อรนุช     โสภา                                                                                                                                               

734 นางสาว กมลชนก     ประเสริฐพงศ์ธร                                                                                                                                    

735 นางสาว กัญญปภา     พงษ์เกษ                                                                                                                                          

736 นางสาว กัลยา     โหดหีม                                                                                                                                             

737 นางสาว กาญจนา     สองเมืองสุข                                                                                                                                       

738 จ่าสิบตรีเกียรติศักดิ�     ฤทธิศักดิกุล                                                                                                                            

739 นางสาว จิดาภา     ศรีเทียนทอง                                                                                                                                       

740 นาย จิรวิทย์     วงศ์เอกบุตร                                                                                                                                        

741 นางสาว ญาณี     รัตนวัน                                                                                                                                             

742 นางสาว ญาดา     โกมลศรี                                                                                                                                             

743 นางสาว ดวงหทัย     สิริสมสุขพร                                                                                                                                      

744 นางสาว ตรีวณา     ขามช่วง                                                                                                                                           

745 นาย ธวีโรจน์     บุญสงเคราะห์                                                                                                                                       

746 นางสาว ธัญญรัตน์     ลก                                                                                                                                             

747 นางสาว ธิดา     แก้วจันทร์                                                                                                                                          

748 นางสาว นภาพร     แสวงทรัพย์                                                                                                                                         

749 นาง นภาพัทธ์     งามบุษบงโสภิน                                                                                                                                      

750 นางสาว นํ�าเพชร     หงษ์ทอง                                                                                                                                          



แถวที� 16 ลําดับที�

751 นางสาว นิภาภรณ์     ต้นสมรส                                                                                                                                         

752 นางสาว เบญจรัตน์     กุมชาติ                                                                                                                                         

753 ว่าที�ร้อยตรีปฏิวัติ     จันทรา                                                                                                                                    

754 นาย ประจักษ์     ลาอาภัย                                                                                                                                            

755 นางสาว พรพรรณ     ทองดี                                                                                                                                             

756 นางสาว พรสวรรค์     พรมษา                                                                                                                                           

757 นาง เพ็ญศรี     อุดมนาค                                                                                                                                             

758 นาย ภาณุคม     ลภัสธํารง                                                                                                                                             

759 นาย ภูริ     พงศ์พัชรินทร์                                                                                                                                          

760 นางสาว มณีรัตน์     ถนนทิพย์                                                                                                                                        

761 นางสาว มลฑยา     สุยะวงค์                                                                                                                                           

762 นางสาว มัสลิน     ลาวัง                                                                                                                                             

763 นางสาว รัตติกาล     สุขหา                                                                                                                                           

764 นาย ฤทธิชัย     สมไพบูลย์                                                                                                                                           

765 นางสาว ลัดดาวัลย์     แสงคํา                                                                                                                                         

766 นาย วิธาน     เดชวงษา                                                                                                                                               

767 นางสาว วิราพร     จันทศิลป์                                                                                                                                         

768 นางสาว ศิรินภา     กุลสิงห์                                                                                                                                         

769 นางสาว ศิริพร     วงศ์วิริยากร                                                                                                                                      

770 นางสาว สุทธินี     บุญกําเนิด                                                                                                                                        

771 นางสาว สุพัตรา     ขันธ์ศรี                                                                                                                                         

772 นางสาว สุวินันท์     พันธ์ยาง                                                                                                                                       

773 นาย อนุวัฒน์     ประทุมเมฆ                                                                                                                                          

774 นางสาว อรวรรณ     บริสุทธิ�                                                                                                                                         

775 นางสาว อัมภิรา     ประตูกา                                                                                                                                          

776 นาย อาทิตย์     บ้านมอญ                                                                                                                                             

777 นาย อานนท์     คําธะริ                                                                                                                                               



778 นางสาว อุไรพร     อนุลีจันทร์                                                                                                                                       

779 นาย กันต์ธสิทธิ�     พิมพ์สอาด                                                                                                                                      

780 นางสาว จรรยา     วงค์สามารถ                                                                                                                                         

781 นางสาว จริยา     เพียรงาม                                                                                                                                           

782 นางสาว จินตหรา     ดีแก่                                                                                                                                            

783 นางสาว ฉัตรวิมล     จันทร์หอม                                                                                                                                       

784 นางสาว ชนัญชิดา     ทองเพชรบูรพา                                                                                                                                    

785 นางสาว ซาราณี     บองอแม                                                                                                                                            

786 นางสาว ซารีนา     ดีเดะ                                                                                                                                             

787 นางสาว ซูไบดะห์     กาเจ                                                                                                                                            

788 นางสาว ซูวัยบ๊ะ     มะเย็ง                                                                                                                                          

789 นางสาว ไซนะ     หะมะ                                                                                                                                                

790 นางสาว ญามิลละ     มรรคาเขต                                                                                                                                         

791 นางสาว ณัฐทิชา     เนียมบุญ                                                                                                                                         

792 นางสาว ดาริกา     ขันทะโคตร                                                                                                                                         

793 นาย เตชพิสิษฐ์     ศรีนวลดี                                                                                                                                         

794 เรืออากาศตรี นพดล     ชวนชม                                                                                                                                         

795 นางสาว นิภารัตน์     สมหมาย                                                                                                                                         

796 นางสาว นูรีซา     ลาเต๊ะ                                                                                                                                            

797 นางสาว ปริศนา     ชัยมูลทา                                                                                                                                          

798 นางสาว พัชรี     หอยสังข์                                                                                                                                           

799 นางสาว พิมพิไล     การรัตน์                                                                                                                                         

800 นางสาว มุกรวี     ราชปรีชา                                                                                                                                          



แถวที� 17 ลําดับที�

801 นางสาว รอพีดะห์     ยาวีมาโซ                                                                                                                                        

802 นางสาว ลีลาวดี     สุธาพันธ์                                                                                                                                        

803 นางสาว ศรัณยา     มะหะหมัด                                                                                                                                          

804 นางสาว ศิรประภา     เอี�ยมพูล                                                                                                                                       

805 นาย สิทธิศักดิ�     เทียนศรี                                                                                                                                        

806 นาย สุทธรัตน์     อินทรัตน์                                                                                                                                         

807 นางสาว สุภาวดี     กรณ์สิงห์                                                                                                                                        

808 นาย อดิศร     พันธ์พฤกษ์                                                                                                                                            

809 นางสาว อติพร     ยิ�งยงค์                                                                                                                                           

810 นางสาว อมินตา     พิมพ์มี                                                                                                                                           

811 นางสาว อัญชลี     ช่วยเพ็ญ                                                                                                                                          

812 ว่าที�ร้อยตรีหญิงอําไพวรรณ     ปัดถามา                                                                                                                                         

813 นางสาว อิบตีซัน     เจะสอ                                                                                                                                           

814 นางสาว ธิดารัตน์     มั�นคง                                                                                                                                         

815 นาย นนทพล     เจริญผล                                                                                                                                               

816 นางสาว น้าน     นู้น                                                                                                                                                

817 นาย พลรัตน์     ปานรักษา                                                                                                                                            

818 นาย พิเชษฐกรณ์     ดุงจําปา                                                                                                                                          

819 นางสาว รสนันท์     แซ่ตัน                                                                                                                                           

820 นางสาว วรรณภา     ขันธวิจารณ์                                                                                                                                       

821 นาย สราวุธ     พรประสิทธิ�                                                                                                                                          

822 นาย กฤตภาส     ไทยวงษ์                                                                                                                                              

823 นางสาว เกศิณี     ตุ่มใสย์                                                                                                                                          

824 นาย จักรพันธ์     หวาดเปีย                                                                                                                                          

825 นางสาว จินตนา     โพธิ�งาม                                                                                                                                          

826 นางสาว จีรฐิต     ฐานดี                                                                                                                                             

827 นางสาว จุฑามาศ     ทรัพย์พุ่ม                                                                                                                                       



828 นางสาว ชลธิชา     ร่องจิก                                                                                                                                           

829 นางสาว ชัชชมนต์     อารีประยูรกิจ                                                                                                                                   

830 นางสาว ณัชชา     เหลมเสน                                                                                                                                            

831 นางสาว ณิชกมล     ปานแก้ว                                                                                                                                           

832 นางสาว นัสมีน     แยะแยง                                                                                                                                            

833 นาง นิชธาวัลย์     เอเลน                                                                                                                                            

834 นางสาว เบญจรัตน์     ทองใบ                                                                                                                                          

835 นางสาว พรทิพย์     คงเป็นนิจ                                                                                                                                        

836 นางสาว พิมลพรรณ     สัตะโส                                                                                                                                          

837 นางสาว ภาณิณี     แก้วหล้า                                                                                                                                          

838 นางสาว ภูษณิศา     สินธุเดช                                                                                                                                         

839 นางสาว มะลิวัลย์     คชงิน                                                                                                                                          

840 นางสาว ยาวียะห์     อาแว                                                                                                                                            

841 นางสาว วรัญญา     สังข์ทอง                                                                                                                                          

842 นางสาว วัชราภรณ์     ช่างเหล็ก                                                                                                                                      

843 นางสาว วิลาวรรณ     ส่องแสง                                                                                                                                         

844 นางสาว ศุภัชฌา     หงส์วิมล                                                                                                                                         

845 นาย สมยศ     วุฒิชิรากรณ์                                                                                                                                           

846 นางสาว สุดธิดา     เสพย์ธรรม                                                                                                                                        

847 นางสาว สุดา     รักษา                                                                                                                                               

848 นางสาว สุดารัตน์     ปานเงิน                                                                                                                                        

849 นางสาว สุพัตรา     ศรีสุทํา                                                                                                                                          

850 นางสาว สุรางค์     สุขพร้อม                                                                                                                                         



แถวที� 18 ลําดับที�

851 นางสาว หมวย     ลุงยอน                                                                                                                                              

852 นางสาว อนุชิดา     ใจแจ้ง                                                                                                                                           

853 นาย อมร     โฆษิดาพันธุ์                                                                                                                                            

854 นางสาว อารีรัตน์     แสงอุ่น                                                                                                                                        

855 นางสาว ปัญญารัตน์     พลอยวิเลิศ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


	มีแถว ติดประกาศให้นักศึกษา

