
 

ก าหนดวันเวลาและสถานที่ฝึกซ้อม  
และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ รุ่นที่ 44 

คณะศกึษาศาสตร์ (ปริญญาตรี) 
 

ก าหนดลงทะเบียนฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 
  

วันพฤหัสบดทีี่ 7  มีนาคม 2562  
          รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.   

ณ ห้องประชุม 322 ชัน้ 3 อาคารสุโขทัย  
*** แต่งกายชุดสุภาพ *** 

 

*หมายเหตุ หากไม่ด าเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต อาจจะหมดสิทธิรับปริญญาบตัร 



ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ  (เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่งเหรียญทอง) 

แถวที่ 1 1 นาย บารมี     ตั้งตรงจิตร

2 นาย รักษ์พิเชฐ     เอี่ยมประภัสศร

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑติ (เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 

3 นาย สมิทธิ     อนิทร์พิทักษ์

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 

4 นางสาว ปุณยาพร     อุดมเอกไพศาล

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑติ (เกยีรตินิยมอนัดบัสอง)

5 นาย นพสิทธ์ิ     ดาํเรือง

6 นางสาว ลดัดาวรรณ     อึ่งสกลุวงศ์

7 นางสาว สมฤทัย     ลาหล้าเลศิ

8 นาย สหวฒัน์     แก้วประทับศรี

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกยีรตินิยมอนัดบัสอง) 

9 นางสาว กานต์ชนิต     จิตเสรี

10 นาย ชนะใจ     ชนะศาสตร์

11 นางสาว ณัฐชยา     โรจน์วมิลการ

12 นางสาว บุษราภรณ์     พรานบุญ

13 นางสาว พัชรี     หมืน่สท้าน

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส

เบิกบัณฑติคณะศึกษาศาสตร์  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ดงัมีรายนามต่อไปนี้



แถวที่ 1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑติ ศิลปศาสตรบัณฑติ และปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ

14 นางสาว กนกพร     เทือกทิพย์

15 นางสาว กนิษฐา     ดาวศรี

16 นางสาว กมลทิพย์     อุสารัมย์

17 นางสาว กมลรัตน์     กลุด้วง

18 นางสาว กมลรัตน์     ทาขาว

19 นางสาว กฤตธิดา     ศรีภูวงษ์

20 นางสาว กฤษณี     สามารถ

21 นาย กฤษดา     อุดทา

22 นางสาว กฤษติญา     อุสารัมย์

23 นางสาว กวนินา     พุดสาย

24 นางสาว กาญจนา     เมืองแวง

25 นางสาว กามีลา     ดาแม

26 นางสาว กติติญาพร     โมหา

27 นางสาว กติิภรณ์     ยุตวนั

28 นางสาว กฮูามีด๊ะ     กเูมาะ

29 นางสาว เกสรา     โนเลี่ยม

30 นางสาว แก้วตา     ทบทะราบ

31 นางสาว ขวญันภา     พรายแก้ว

32 นางสาว ขวญัสุดา     ตลิ่งไธสงค์

33 นางสาว เขมวกิา     มะสุใส

34 นางสาว คอลย๊ีะ     ระสา

35 นาย จตุรงค์     ชูสงค์

36 นางสาว จรรพร     สุวรรณลอื

37 นาย จรัญ     ตันถิลา



38 นางสาว จริยา     คงป่ิน

39 นางสาว จริยา     อาํนาจเจริญ

40 นางสาว จอมขวญั     สุขศรี

41 นางสาว จันทร์จิรา     ดเีหลอื

42 นางสาว จันทรัตน์     กาญจนพรหม

43 นางสาว จันทรารัตน์     จงจิตร

44 นางสาว จันทัปปภา     สุขสรรค์

45 นางสาว จัสมินท์     จงรักษ์

46 นางสาว จิรนันต์     เจือกรัมย์

47 นางสาว จิรัฏญา     จันทร์เปลี่ยน

48 นางสาว จิราพร     เรืองศรี

49 นางสาว จุฑามณี     รงค์สุวรรณ

50 นางสาว จุฑามาศ     สุวรรณศรี



แถวที่ 2 51 นางสาว จุรีพร     แรมสระน้อย

52 นาย ฉัฐพิพัฒน์     สืบเพ็ง

53 นาย เฉลมิเกยีรติ     ทองเถาว์

54 นางสาว ชนาพร     สิงขรณ์

55 นางสาว ชไมพร     คงปาน

56 นาย ชรินทร์     ภู่มาก

57 นางสาว ชลธิชา     ยินดี

58 นางสาว ชลติา     พรหมเจริญ

59 นาย ชัยพิสุทธ์ิ     เหมือนม่วง

60 นาย ชาตรี     สารสุข

61 นาย ชานุกฤต     เธียรกลัยา

62 นางสาว ชิลาวลัย์     จันทอง

63 นางสาว ชุติมา     แขวงเพ็ชร

64 นางสาว ชุติมา     สุขแสวง

65 นางสาว ชุ่มผกา     กีข้้อ

66 นาย ชูโชติ     บัวศรี

67 นางสาว ซากน๊ีะห์     มะลี

68 นางสาว ญาณิกา     ขตัิยศ

69 นาย ฐิติกร     สุดหนองบัว

70 นางสาว ฐิติมา     พิมยาน

71 นางสาว ณัชปัญญพัฒน์     เตชินีธนิกกลุ

72 นางสาว ณัฐกานต์     ตาปัญโญ

73 นางสาว ณัฐชยา     ทาจาก

74 นางสาว ณัฐธิดา     ไล่ทัน

75 นาย ณัฐพล     คาํจริง



76 นางสาว ดวงกมล     นรบัติ

77 นางสาว ดวงฤทัย     วรสุข

78 นางสาว ดานียะห์     ยามาลูดิน้

79 นางสาว ตรีทิพย์     แซ่หลี

80 นาย ทนงศักดิ์     นิปุณะ

81 นางสาว ทานตะวนั     ศิรินันท์

82 นางสาว ทิพวลัย์     สายสุข

83 นางสาว ทิวา     ป่ินนาง

84 นาย ทิวานนท์     สะอาดวงศ์ชัย

85 นาย ธชรัฐ     กงแก้ว

86 นางสาว ธนพร     รักท้วม

87 นาย ธนวฒัน์     วเิศษวงษา

88 นาย ธนากร     กณัฑาซาว

89 นาย ธนาณัติ     กิ่งมาลา

90 นางสาว ธนิดา     แดงขาว

91 นาย ธรรมศักดิ์     รัศมีสกลุไกร

92 นาย ธวชัชัย     ไชยชนะ

93 นางสาว ธัญญารัตน์     วงระคร

94 นางสาว ธันยาภรณ์     นาพลอยนิล

95 นางสาว ธิดาพร     เซอร์

96 นางสาว ธิดารัตน์     โพสาราช

97 นางสาว ธิติมา     เทศราช

98 นาย นราธิป     พงศ์สิทธิศักดิ์

99 นางสาว นฤมล     คดิดี

100 นางสาว นฤมล     งามจิตร



แถวที่ 3 101 นางสาว นัจญวา     สาแม

102 นางสาว นาซูฮา     ยีดงิ

103 นางสาว นารี     บุญน้อย

104 นางสาว นํา้ทิพย์     แย้มบุญชุ่ม

105 นาง นํา้ผึง้     อยู่ฤทธ์ิ

106 นางสาว นุจรี     ซําฮกตัน

107 นางสาว นูรไอนิง     มะยีดงิ

108 นางสาว นูรีฮาน     สะอะ

109 นาย บาคอรี     ดาโอะ

110 นางสาว บุษรา     แป้นน้อย

111 นางสาว เบญจมาศ     เขตหนองบัว

112 นางสาว เบญจวรรณ     ณ ศร

113 นางสาว เบญจวรรณ     พูลเกดิ

114 นางสาว เบญจวรรณ     สมภักดี

115 นางสาว เบญจวรรณ     สีแสวง

116 นางสาว ปฏิมากร     วทูิรศศิวมิล

117 นางสาว ปนัดดา     ดนิเตบ

118 นางสาว ปนัสยา     ไกรสรเจริญ

119 นาย ปรเมษฐ์     กพุันลาํ

120  นางสาว ประภาศิริ     ภูผวิเหลอืง

121 นางสาว ปรางค์ทอง     พ่วงป้อม

122 นาย ปรีชา     รัตนอุดม

123 นางสาว ปวณ์ีนุช     กลุวรพิสิษฐ์

124 นางสาว ปัทมวรรณ     ศรีภักดี

125 นางสาว ปาณิศา     ทูนจาตุรงค์



126 นางสาว ปาริฉัตร     โลดทนงค์

127 นางสาว ปาลติา     ดเีหนี่ยง

128 นางสาว ปิติวชัร     มิลนิทจินดา

129 นางสาว ปิยฉัตร     หน่อไม้หวาน

130 นางสาว ปิยภัทร     แซ่ฟ้ง

131 นางสาว ปิยะพิมพ์     พิมพ์รัตน์

132 นางสาว ปิยากร     โกยกจิเจริญ

133 นางสาว ปุญญิศา     มงคล

134 นางสาว เปรมกมล     มหาชัย

135 นางสาว พรทิวา     ลี่จ้วน

136 นางสาว พรพรรณ     วรบุตร

137 นางสาว พรพิมล     แซ่ตัน

138 นางสาว พวงเพชร     อนุชน

139 นางสาว พอใจ     ประเทศ

140 นางสาว พัชราภรณ์     วงษ์หนองแล้ง

141 นางสาว พัชราภรณ์     สิงห์โต

142 นางสาว พัชรินทร์     ขนัทอง

143 นางสาว พัชรินทร์     สําเภาเงนิ

144 นางสาว พัชรี     คาํมานิตย์

145 นางสาว พัชรี     เจ็กกรัด

146 นางสาว พิกลุแก้ว     อาจสาลี

147 นางสาว พิชชาพร     นุ่นดาํ

148 นาย พิเชษฐ์     รอดนิกร

149 นางสาว พิณนิการ์     สิมสินธ์ุ

150 นางสาว พิมพ์นิภา     นิติสาขา



แถวที่ 4 151 นางสาว พิมพ์พิชชา     ฤทธ์ิมนตรี

152 นางสาว พิรมภร     จํารูญศรี

153 นางสาว พิสญ์ชาพร     ลั้งแท้กลุ

154 นาย พีรพนธ์     แสงกลุ

155 นาง เพชรดา     หาญคาํ

156 นางสาว เพ็ญจันทร์     วงศรีแก้ว

157 นางสาว เพ็ญประภา     บังพิมาย

158 นางสาว แพรวนภา     เพชรคง

159 นางสาว ฟิตรี     วาเละ

160 นางสาว ภฤภร     จุ้ยจู่เอีย้ม

161 นาย ภัทรวฒัน์     ศรีหาตา

162 นางสาว ภัทรีญา     ทุมพิสาร

163 นางสาว ภาวณิีย์     เสมอภาค

164 นาย ภิรมย์     ประเสริฐทรัพย์

165 นาย ภีระพล     สุขสําราญ

166 นาย ภูวดล     กงัรัตน์

167 นางสาว มณฑริา     สําเร

168 นางสาว มณีรัตน์     สมุวงศ์

169 นางสาว มยุรี     ศรีแนน

170 นางสาว มยุรี     แสงศรี

171 นางสาว มัณฑนา     จันทร์ศิริ

172 นางสาว มัสกะ     ดอเล๊าะ

173 นาย มานะชัย     ชัยชนะ

174 นางสาว มาริสา     รุ่งเรือง

175 นางสาว มุสลฮีะห์     ดอเล๊าะ



176 นาย เมธาสิทธ์ิ     หนูยิม้ซ้าย

177 นางสาว เมริษา     ช่วยคงมา

178 นางสาว ยามีละ     สาและเนาะ

179 นาง ยิ่งวรรณ     รัตนเพ็ญชาติ

180 นาย ยุทธพงศ์     ชาลวีงษ์

181 นางสาว ยุวกาญจน์     สมมาตย์

182 นางสาว รมย์รว ี    สุขสาคร

183 นาง รวนิันท์     กลุจิตตินิธิ

184 นางสาว รวภิา     เรืองทอง

185 นางสาว รสสุคนธ์     โพธ์ิขาว

186 นางสาว ระพีพรรณ     จันทร์นวล

187 นางสาว ระว ี    อาชาสุขสันต์

188 นางสาว รัตติยา     เพ็ชรบึงพร้าว

189 นางสาว รัตติยา     สงสม

190 นางสาว ราวด ี    ดวงขวญั

191 นางสาว รุ้งทอง     ฤกษ์อุโฆษ

192 นางสาว รุสนานี     วาเล๊าะ

193 นางสาว ลลลิทิพย์     เมธีรัตนไพศาล

194 นางสาว ลดัดาพร     จิกจักร์

195 นางสาว ลนีา     โต๊ะเส็น

196 นางสาว วงศ์ผกา     อ่อนสาคร

197 นางสาว วนิชญา     นางา

198 นางสาว วนิดา     แสงทอง

199 นางสาว วรนุช     โอรักษ์

200 นางสาว วรรณภัช     ป่ินแก้ว



แถวที่ 5 201 นางสาว วรรณลสิา     บุญหาว

202 นาย วรรธนะ     ผางพันธ์

203 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา     พันธ์ุเกดิ

204 นางสาว วราพร     บูรณ์เจริญ

205 นางสาว วรารัตน์      พลสะอาด

206 นางสาว วลภิา      ไกวลันาโรจน์

207 นาย วสันต์      ผจงกจิการ

208 นางสาว วนันิดา      อซีอ

209 นางสาว วารุณี      สาเร๊าะ

210 นางสาว วาสนา      วงษ์แก้ว

211 นางสาว วาสนา      สาทิพย์จันทร์

212 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิชุดา      สําคญั

213 นาย วชัิย      ไกรศรีพบสุข

214 นางสาว วชุิดา      ฉิมพาลี

215 นาย วทิวุฒิ      จันแก้ว

216 นางสาว วภิาดา      สุโข

217 นางสาว วไิลวรรณ      ทองไทย

218 นาย วรีภัทร      ใจสุทธิ

219 นาย วรีวฒัน์      พิเนตร์โชติ

220 นาย วรีะพงษ์      สุวรรณ์

221 นางสาว แวววยุรา      เพชรอาวุธ

222 นางสาว ศจี      สืบเพ็ง

223 นาย ศรัญยู      ก้านอนิทร์

224 นางสาว ศศิธร      มีเพียร

225 นางสาว ศศิมา      เรืองศิริววิฒัน์



226 นางสาว ศิริรัตน์      รัตถา

227 นางสาว ศิริรัตน์      สินธุเขตต์

228 นาย ศุภกร     แพกลุ

229 นางสาว ศุภกานต์     อุทัยรัตน์

230 นางสาว ศุภลกัษณ์     จรัสกาย

231 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภวรรณ     แสงสว่าง

232 นาย ศุภสิทธ์ิ     แพงไธสง

233 นางสาว ศุภักษร     สุนทรวฒัน์

234 นางสาว สกาวรัตน์     เมืองจันทร์

235 นางสาว สกณุา     นกเทียน

236 นางสาว สมพร     อยู่สกลุถาวรสิริ

237 นางสาว สมหทัย     หร่ังวรุิฬ

238 นางสาว สรัญญา     พลอยเขยีว

239 นาย สราวุฒิ     ชัยโชคดี

240 นางสาว สัชฌกร     ทองแสน

241 นาย สันติภาพ     ขาวล้วน

242 นางสาว สาธิตา     เผอืกน้อย

243 นางสาว สาริกา     สุตาขนั

244 นางสาว สาวติรี     ชูกลิ่นนิรันดร

245 นางสาว สิริพร     ดวงสินธ์

246 นางสาว สิริพร     วชิิตแย้ม

247 นางสาว สิริวรรณ     พันธ์ศิริ

248 นางสาว สุกญัญา     ปานะซํา

249 นางสาว สุชาดา     ขวญัครีี

250 นางสาว สุดารัตน์     คชาชีวะ



แถวที่ 6 251 นางสาว สุติมา     มีสัตย์

252 นาย สุทธิพงษ์     หาญเชิด

253 นางสาว สุธนี     สุวรรณ์

254 นาย สุนทร     ชามน้อย

255 นางสาว สุนันทา     พรหมสาส์น

256 นางสาว สุนิสา     ฉิมเพ็ชร

257 นางสาว สุนีย์     เกยีรติสมพร

258 นางสาว สุปราณีต     มีชนะ

259 นางสาว สุพรรษา     สามูล

260 นางสาว สุพัตรา     กอบกาํ

261 นางสาว สุพัตรา     บุญตัว

262 นางสาว สุพัตรา     ประทา

263 นางสาว สุภามาศ     หอมนาน

264 นางสาว สุภาวรรณ     ศรีดี

265 นาย สุมิตร     จํานงจิต

266 นาย สุรเชษฐ์     อนิทะชัย

267 นางสาว สุไรดา     มามะ

268 นางสาว สุวนันท์     แก้วละเอยีด

269 นางสาว สุวนันท์     เถือ่นสันเทียะ

270 นางสาว สุวนันท์     สมงาม

271 นางสาว สุวภิา     สุนยานัย

272 นางสาว สุวมิล     ภูคาํวง

273 นางสาว เสาวลกัษณ์     งามประดษิฐ์

274 นางสาว อนุธิดา     สุวรรณผา

275 นางสาว อภัสรา     แวงวรรณ



276 นางสาว อภิญญา     โพธ์ิเงนิ

277 นางสาว อภิญญา     ภิรมย์ไกรภักดิ์

278 นาย อภิวฒัน์     มณีพันธ์ุ

279 นางสาว อรณี     เอีย้งหมี

280 นางสาว อรทัย     ประเสริฐอาภา

281 นางสาว อรพิน     โพธ์ิชัย

282 นางสาว อรวลัย์     สานันต์

283 นางสาว อรอนงค์     คนัธศร

284 นางสาว อรีษา     ใสสะอาด

285 นางสาว อลสิา     วงศ์ศรีลา

286 นางสาว อจัฉรา     พลอยอาํพัน

287 นางสาว อญัชล ี    วงศ์ทอง

288 นาง อมัพา     พันงา

289 นาย อาคม     วชิาชัย

290 นางสาว อายนี     ละนิติง

291 นางสาว อารยา     คงตุก

292 นางสาว อาํพร     ใจมัน่

293 นางสาว อาํพร     นามคาํ

294 นาย อุทิศ     วชัรพัฒนกลุ

295 นางสาว อุมาพร     เขม็มา

296 นางสาว อุรุวรรณ     คุ่ยยกสุย

297 นางสาว อุไร     หาญศึก

298 นางสาว อุษณา     เชฐบัณฑติย์

299 นางสาว อุษา     ไกยราช

300 นางสาว ฮัซซานะฮ์     เตะ



แถวที่ 7 301 นาง ขนิษฐา     บุญโสธรสถิตย์

302 นางสาว จิราพร     พัฒนแสง

303 นางสาว ญาณิศา     ชูแสงจันทร์

304 นางสาว ณัฐชา     ปันเขื่อนขดั

305 นางสาว พัชรี     ศิลปชัย

306 นางสาว ภนิตา     แย้มอุ่ม

307 นางสาว วริศรา     สิงห์ป้ัน

308 นางสาว วภิารัตน์     เสือป่า

309 นางสาว วริินทร์     มะลวิลัย์

310 นางสาว วลิาวลัย์     บุญจีน

311 นางสาว ศศิวมิล     บึงกระเสริม

312 นางสาว อติพร     พรมคาํ

313 นางสาว อรวรรณ     ช้ันกระโทก

314 นางสาว อรุณ     แย้มเนตร

315 นางสาว อารยา     บุญมาวนั

316 นาย อุทิศ     มีล้น

317 นางสาว กญัญาณัฐ     ไมตรีจิตร

318 นาย กนัต์นุศร     กฤดาธิการกลุ

319 นางสาว กานต์ชนก     ฤกษ์อุโฆษ

320 นางสาว คณิตตา     พิมพ์ทอง

321 นางสาว คนึงนิตย์     เอม็รัตน์

322 นาย จักรกฤษณ์     สาคร

323 นางสาว จิรานุช     แสงตัน

324 นาย เจนณรงค์     จันต๊ะวงค์

325 นางสาว ชญานิษฐ์     พรหมาด



326 นางสาว ซามีเราะ     สาและ

327 นาย ฐปกรณ์     วงศ์สายจันทร์

328 นางสาว ณปภัช     นพเกล้า

329 นาย ณัฐวุฒิ     แดงประเสริฐชัย

330 นางสาว ดวงพร     สุตราม

331 นาย เตชินท์     พืชทอง

332 นาย ทวชัีย     คาํเพ็ญ

333 นาย ธนพล     แก้วก่อง

334 นางสาว นาถชนิกา     อาทะวมิล

335 นางสาว นิตยา     แก้วเมฆ

336 นางสาว บทม์วรรณ     มัน่พุฒ

337 นาย เบญจามิน     ช่ืนชม

338 นางสาว ปนัดดา     จุลนิคม

339 นาย ประฐมพร     ทองใบ

340 นาย ประณต     สอนจันทร์

341 นางสาว ประดภิา     อนุชิราชีวะ

342 นางสาว ปาริฉัตร     ขมักการ

343 นางสาว ไปรยา     กตพรตระกลู

344 นางสาว ผกาภรณ์     ปราชญากจิ

345 นางสาว พาณิภัค     จันทรธวชัสันติ

346 นางสาว พิธัญญา     คล่องแคล่ว

347 นาย พีราเวช     ภู่หอม

348 นางสาว ภรณ์ทิพย์     ศิริกลุวเิชฐ

349 นางสาว ภาณุกา     ตําราเรียง

350 นาย มาฆะ     เวตติวงษ์



แถวที่ 8 351 นาง รมิตา     มาโลน

352 นางสาว รุจา     เชตุเหมือน

353 นางสาว ศศิณัฐ     เพชรปริยพัฒน์

354 นางสาว สยุมพร     ภู่สมัน

355 นางสาว สิริพร     รักสุวรรณ์    --- ยังไม่ขึน้ทะเบียนบัณฑติ ---

356 นางสาว สุมินตรา     เมืองพรหม

357 นางสาว สุรีรัตน์     สุนันต๊ะ

358 นางสาว สุวมิล     ทองแก้ว

359 นางสาว อ้อยทิพย์     ทองธนะเศรษฐ์

360 นาย อุเทน     หงษ์ดาํเนิน

361 นางสาว อุ้มพร     ทองประกอบ

362 นางสาว กชกร     ปุณวชัระพิศาล

363 นางสาว กชณัฏฐ์     สวสัดี

364 นางสาว กนิษฐา     แจ้งวงั

365 นางสาว กมลชนก     กลุเกษ

366 นางสาว กรรณิการ์     สุขรี

367 นาย กรวชิญ์     ประชาโรจน์

368 นาย กรีฑาวุฒิ     ไมตรีจิตร

369 นาย กฤษณะ     เสดสัน

370 นาย กล้าณรงค์     ทองเงนิ

371 นางสาว กอยใจ     พันธ์นิล

372 นางสาว กลัยาณี     เจ๊ะหนิ

373 นางสาว กาญจนา     อยู่ปรางค์

374 นางสาว กิ่งกมล     เพียรพานิชย์

375 นางสาว กติติมา     ทําคาํทอง



376 นาย กติิศักดิ์     สุขวโรดม

377 นางสาว กลุจิตรา     จิตรากลู

378 นางสาว กลุธิดา     คงสืบเสาะ

379 นางสาว กสุุมา     ริยาพันธ์

380 นางสาว เกตุวด ี    เจริญสุข

381 นาง เกวล ี    บัวแดง

382 นางสาว เกศกนก     กณัหกลุ

383 นางสาว เกศกนก     แก้วชฎา

384 นางสาว เกศณี     ท่าหิน

385 นาย เกยีรติศักดิ์     แซ่ฉ่ัว

386 นางสาว ขนิษฐา     กองนิกร

387 นางสาว ขนิษฐา     นามพรมมา

388 นางสาว ขนิษฐา     มีสิงห์

389 นางสาว ขวญันภา     กาวนันา

390 นาย คณิศร     พานิช

391 นาย จตุรงค์     เมืองมิง่

392 นาย จตุรภัทร์     นิธิรักษ์

393 นางสาว จริยา     ไทยสุชาติ

394 นางสาว จอมอภิญญ์     ธนสินทรัพย์

395 นาย จักรพันธ์     สุทกรรณ์

396 นางสาว จันทร์จิรา     โกมลรุจิ

397 นางสาว จันทร์ทิวา     สิทธิไกร

398 นางสาว จันทร์เพ็ญ     บัวเขยีว

399 นางสาว จันทร์เพ็ญ     สายเลก็

400 นางสาว จิดาภา     คติอุดมพร



แถวที่ 9 401 นางสาว จิตราภา     แก้วละมุล

402 นางสาว จิตอารี     วรรณพีระ

403 นาย จิรวฒัน์     น้อยผล

404 นาย จิรันธนิน     สีดางาม

405 นางสาว จิราภรณ์     แผ่นทอง

406 นางสาว จิราวรรณ     ละไมโสบ

407 นางสาว จุฑามาศ     เขม็บุปผา

408 นางสาว จุฑามาศ     ศรีป้ัน

409 นางสาว จุรีรัตน์     กางนอก

410 นางสาว จุรีรัตน์     นุ่นป่ินปัก

411 นางสาว เจนจิรา     พฤคณา

412 ว่าที่ร้อยตรีเจนณรงค์     อนิทรกาํเหนิด

413 นาย ฉันทวฒัน์     พลศรี

414 นางสาว เฉลมิสิริ     หนูดี

415 นางสาว ชฎาธาร     นาควนั

416 นางสาว ชฎาวรรณ     ศิริสุข

417 นางสาว ชมพูนุท     ผลอนิทร์

418 นางสาว ชยาภา     สวสัดี

419 นางสาว ชรินรัตน์     ช่วยพัทลุง

420 นางสาว ชรินรัตน์     เพ็ชรตะกั่ว

421 นางสาว ชลธิชา     โนภูเขยีว

422 นางสาว ชลติา     หินกรอก

423 นาย ชาญชัย     แสงจันทร์

424 นางสาว ชาลสิา     คาํเรือง

425 นางสาว ชีวาภร     ศรีสวสัดิ์



426 นาย ชีวนิ     ฮุ่นศิริ

427 นางสาว ชุติมา     คงกระโทก

428 นางสาว ซารีน่า     เบ็นยุหนุย

429 นางสาว ซูนีละห์     ดอเลาะ

430 นางสาว ซูฮาดา     เจะเฮ็ง

431 นาย ฐากร     พัฒนกลุ

432 นางสาว ฐิตินันท์     ชูโชติ

433 นางสาว ฐิติพร     ปนตะคุ

434 นางสาว ฐิติพร     หารวาระ

435 นาย ณัฏฐพงศ์     ตันสกลุ

436 นางสาว ณัฐกานต์     กอแก้ว

437 นางสาว ณิชมน     ยูเต๊ะ

438 นางสาว ณิภาวรรณ     ดวงแสนวอ

439 นางสาว ดวงฤทัย     แก้วมณี

440 นางสาว ดารณี     นาชัยทอง

441 นางสาว ดาราวรรณ     พุ่มก่อ

442 นางสาว ดาริณี     สมีดี

443 นางสาว ดาริณี     สุขชัย

444 นางสาว ดารีซัน     ปูเตะ

445 นางสาว ดุจกมล     จินดาวงศ์

446 นางสาว เดอืนเพ็ญ     พันหล่อมโส

447 นางสาว ต่วนซัวเรียะ     นิโวะ

448 นางสาว ต้วนมีเน๊าะ     กมููดอ

449 นาย ไตรรงค์     ทองนอก

450 นางสาว ทรรศนีย์     นิลฉ่ํา



แถวที่ 10 451 นางสาว ทวนิันท์     เนียเซ็น

452 นาย ทศวรรษ     แซ่จึง

453 นางสาว ทักษณิา     สระศรีทอง

454 นาย ทินกร     ศรีโพธ์ิ

455 นางสาว ทิพย์     เทียนศิริ

456 นางสาว ทิพย์ไพรวรรณ     ยิม้สาระ

457 นางสาว ทิพย์สุคนธ์     หัสสนะ

458 นางสาว ทิพรัตน     ฤทธ์ิศักดิ์

459 นาย ทิวา     ชูขาว

460 นาย เทพพิทักษ์     นาสิงคาร

461 นางสาว เทพาภรณ์     สายฟ้า

462 นาง ธนพร     สแปงเบิร์ค

463 นาย ธนพล     ถือพุดซา

464 นาง ธนัญญา     ลขิติกจิเกษตร

465 นาย ธนาคาร     นวลนุ่น

466 นางสาว ธมลวรรณ     เปรมศิริ

467 นางสาว ธวลัรัตน์     เผอืกนิสัย

468 นางสาว ธัญชนก     สุวรรณปักษ์

469 นางสาว ธันวรัตม์     พงศ์พิทักษ์

470 นางสาว ธารารัตน์     ป่ินแก้ว

471 นางสาว นงลกัษณ์     ไชยไกร

472 นางสาว นภาพร     หนองเสนา

473 นางสาว นภาภรณ์     การไสว

474 นางสาว นราพร     เกรียงสมร

475 นางสาว นฤมล     กาขาว



476 นางสาว นฤมล     เกาะกลาง

477 นางสาว นฤมล     ฉลองคุณ

478 นางสาว นฤมล     เดชศิริ

479 นางสาว นฤมล     ศรีน้อย

480 นางสาว นลนิธร     สวนงาม

481 นางสาว นัฐกานต์     บัวแก้ว

482 นางสาว นัฐฐา     มะลวิลัย์

483 นางสาว นันทนา     ฤาชา

484 นางสาว นันทวนั     มิลนิทานุช

485 นางสาว นาเดยี     บินมา

486 นางสาว นาตยา     การะภักดี

487 นางสาว นาถฤทัย     ทองจันทร์

488 นางสาว นิตติญา     พุเพ่ง

489 นางสาว นิตยา     งาหอม

490 นางสาว นิตยา     ช่างเกวยีน

491 นาย นิติพน     เอกคณะ

492 นางสาว นิภาพร     แสงกล้า

493 นางสาว นิลเนตร     สียิ่ง

494 นางสาว นิลุบล     พร้อมมูล

495 นางสาว นิศาชล     พิมพ์พล

496 นางสาว นิสาชล     พ่วงอนิทร์

497 นาย นิอนัศอรี     แวดอเลาะ

498 นาย นิอฟัฟาน     เจะหมะ

499 นางสาว นุชจารี     ไทยเจริญ

500 นางสาว นุรอาดลีา     ตานีเซ็ง



แถวที่ 11 501 นางสาว นูซีย๊ะ     สะบูดงิ

502 นางสาว นูซีฮา     ดอคอย

503 นางสาว นูรฮาณี     กอเส็ม

504 นางสาว นูรีดา     สาแม

505 นางสาว นูรียะ     ขาเดร์

506 นางสาว นูรีฮัน     สาเมาะดอแม

507 นางสาว บุณยอร     พรหมสว่าง

508 นางสาว บุศราภรณ์     บัวหนู

509 นางสาว บุษกร     จั่นสกลุ

510 นางสาว บุษบาวลัย์     เจริญฤทธ์ิ

511 นาง บุหงา     งมิขุนทด

512 นางสาว เบญจวรรณ     คงเกลีย้ง

513 นาย ปรมัตถ์     ท้วมเรือง

514 นาย ประกอบ     นาคบุญ

515 นาย ประดษิฐ     วงค์ยา

516 นางสาว ประภัสสร     พรมศรี

517 นางสาว ประภากร     อํา่วลิยั

518 นาย ประสิทธ์ิ     ศรีงาม

519 นางสาว ปรางค์ทิพย์     ม่วงอ่อน

520 นาง ปราณี     มะทอง

521 นางสาว ปรารถนา     รักชาติ

522 นางสาว ปรียานุช     ราชบาศรี

523 นางสาว ปรียาพร     ลาภยิ่ง

524 นางสาว ปวรรณรัตน์     หัวใจเพชร

525 นางสาว ปวริศา     หมวดทอง



526 นางสาว ปวณ์ีกร     ทรายคาํ

527 นางสาว ปวณีา     ยูโซ๊ะยากอ

528 นางสาว ปัทมพร     แซ่ตั้ง

529 นางสาว ปัทมา     ชูทอง

530 นางสาว ปัทมา     สุขใส

531 นางสาว ปานทิพย์     ประเทืองผล

532 นางสาว ป่านวษิา     สอนศิริ

533 นางสาว ปิยรัตน์     คงมีสุข

534 นาย ปิยะณัฐ     เพิม่ไธสง

535 นางสาว ปุญณิกาสุปวร์ี     ภูณหมืน่แสน

536 นาย ปุณยวร์ี     วงศ์ประชา

537 นางสาว ปูชิดาพร     เนตรแก้ว

538 นางสาว ผกามาศ     จันทร์ใจ

539 นางสาว ผกามาศ     ชัยช่วย

540 นาย พงษ์ทวชัีย     มาโยธา

541 นางสาว พนิดา     ปานแดง

542 นางสาว พนิดา     สิงห์สนั่น

543 นางสาว พนิดา     แสนจันทร

544 นางสาว พรทิพย์     ไชยพนาพันธ์

545 นางสาว พรทิพย์     เถินโจง

546 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรนภา     สุขปรุง

547 นางสาว พรพรรณ     พุทธมาตร์

548 นางสาว พรพิมล     เจริญพันธ์

549 นางสาว พรพิมล     ดปีระสิทธ์ิ

550 นางสาว พรพิมล     ทรงแก้ว



แถวที่ 12 551 นางสาว พรรณา     พรมประโคน

552 นางสาว พรฤทัย     เนตรนันต์

553 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพวนัตรี     แสวงการ

554 นางสาว พัชราภรณ์     อาํภาทิพย์

555 นางสาว พัชราภา     ศรีบาง

556 นางสาว พัชรินทร์     เชียงทอง

557 นางสาว พัชรี     สว่างอารมย์

558 นางสาว พัชรี     อนิสา

559 นางสาว พัทธ์ธีรา     วรรณฉวี

560 นาย พันธ์นารายณ์     ชวยมันคง    --- ยังไม่ขึน้ทะเบียนบัณฑติ ---

561 นางสาว พิชญาภา     ชิวหากาญจน์

562 นางสาว พิชฬฎาภักดิ์     ปัตทะนนท์

563 นางสาว พิชาวร์ี     พรมณีสวรรค์

564 นางสาว พิมพกานต์     เวชสุวรรณ

565 นางสาว พิมพิไล     อุทัยนิตย์

566 นางสาว พิมวรญา     ทิมประเสริฐ

567 นาง พิยดา     กฤชภากลุ คมัมิง่ส์    --- ยังไม่ขึน้ทะเบียนบัณฑติ ---

568 นางสาว พีระนัฏฐ์     บุญพัฒน์

569 นางสาว เพชรัตน์     รักสุจริต

570 นางสาว เพ็ญนภา     สองสา

571 นางสาว เพ็ญนิภา     ทองขาว

572 นางสาว แพรวดาว     แผลงฤทธ์ิ

573 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์     มะณีชาติ

574 นางสาว ฟัตตู     ลาเตะ

575 นางสาว ภรณ์ทิพย์     ท้าวมา



576 นางสาว ภัณฑริา     หวายคาํ

577 นางสาว ภัทรทิดา     อาดาํ

578 นางสาว ภัทรพร     โชติชนา

579 นางสาว ภัทรวรรณ     เทพทอง

580 นางสาว ภัทรียา     สุทธิประภา

581 นาย ภาณุวฒัน์     สุขพอดี

582 นางสาว ภาวณิี     สะอาด

583 นางสาว ภาสวรรณ     ธราธารกลุวฒันา

584 นางสาว ภาสิตา     ผลาภรณ์

585 นางสาว ภูรดา     ทัศนเวช

586 นางสาว มณีรัตน์     ม่วงอ่อน

587 นางสาว มนัสว ี    ชาติมูลตรี

588 นางสาว มัณฑนา     แซ่ลี

589 นางสาว มัณฑนา     ยี

590 นางสาว มัทนา     สมโภชน์

591 นางสาว มัทรี     ศรีบุญเรือง

592 นางสาว มัลลกิา     วงษ์กล้า

593 นางสาว มานิตย์     น้อยอ่อน

594 นางสาว มาริสา     พันธ์เลศิ

595 นางสาว มาเรียม     นุ้ยโส๊ะ

596 นางสาว มุกดา     สมศรีลยั

597 นางสาว เมทินี     เทพขาว

598 นางสาว เมรัตน์ดา     สีดาํ

599 นาย ยศพล     โชติพูล

600 นาย ยศวริษฐ์     เพิม่วณิชย์



แถวที่ 13 601 นางสาว ยัมนาอ์     นาคนาวา

602 นางสาว ยุภาวด ี    สอนกพุันธ์

603 นางสาว ยุวด ี    นินทะสิงห์

604 นางสาว ยุวภา     ฉิมบ้านดอน

605 นางสาว รมย์รวนิท์     ช่วงแย้ม

606 นางสาว รสิกา     ไกยวรรณ์

607 นางสาว รอฮานา     สุเร็ง

608 นางสาว รัชฎาพร     สุขยัง

609 นางสาว รัชนก     ชัยปัญหา

610 นางสาว รัชนีกร     เกษศิริ

611 นางสาว รัตนา     ขุนหมาด

612 นางสาว รัตนาวด ี    ช่วยประสิทธ์ิ

613 นางสาว รัศมี     เหิมหอม

614 นางสาว รุ่งนภา     มัน่สูย

615 นางสาว รุ่งฤด ี    ชินอาํนาจ

616 นางสาว รุจิรดา     แสงเสน

617 นาย รุสด ี    อูมา

618 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรวด ี    จินดาวงค์

619 นางสาว เรวด ี    บุรีแสง

620 นางสาว โรสมีนี     สือแม

621 นางสาว ลดาวรรณ     คงตระกลู

622 นางสาว ลลติา     พรภักดี

623 นางสาว ลลติา     อนิไชยา

624 นางสาว ลวนีัส     ดงอุทิศ

625 นางสาว ละออ     จันทรคติ



626 นางสาว ละอองดาว     ปราศรัย

627 นางสาว ลกัษมี     เจริญรัมย์

628 นางสาว ลลัน์ณภัทร     สิรภัทรนันทน์

629 นางสาว ลาวณัย์     พยุงกระสินธ์ุ

630 นางสาว วนัชพร     หวลถึง

631 นางสาว วนิดา     ประทุมทอง

632 นางสาว วนิดา     มณีสาย

633 นางสาว วรรณด ี    ศาลาทอง

634 นางสาว วรรณนิภา     พลเดช

635 นางสาว วรรณภาพร     พันนา

636 นางสาว วรรณฤด ี    พลประเสริฐ

637 นางสาว วรรณฤมนต์     สมประสงค์

638 นางสาว วรรณวนัช     ระย้า

639 นางสาว วรรธิดา     ชอบจิต

640 นาย วรวุฒ     อมะรึก

641 นางสาว วรัญญา     เด่นตี

642 นางสาว วราภรณ์     ชูคนัหอม

643 นางสาว วรารัตน์     วงษ์ทอง

644 นางสาว วริศรา     วุ่นพ่วง

645 นางสาว วศินี     อ่อนสุวรรณ์

646 นางสาว วนัด ี    เปลี่ยวปลอด

647 นางสาว วนัวสิา     แสงมณี

648 นางสาว วนัวสิาข์     จิตต์สนธิ

649 นางสาว วลัลภา     วงัทะพันธ์

650 นางสาว วาลณิี     แสงตีสุ



แถวที่ 14 651 นางสาว วาสนา     คาํมูล

652 นางสาว วาสนา     ภู่ทรัพย์มี

653 นางสาว วาสนา     ลดัดาวงศ์

654 นางสาว วาสนา     วฒัโน

655 นางสาว วชุิดา     สาเหล้

656 นางสาว วชุิตา     สดใส

657 นาย วทิิต     โมระพัฒน์

658 นางสาว วริาวรรณ     ไชยรัตน์

659 นางสาว วลิาวณัย์     ปิริยะ

660 นางสาว วไิลพร     สัมพันธ์วนา

661 นาย วษิณุ     บุบผาชาติ

662 นาย วรียุทธ์     ดลิกเลศิพลากร

663 นางสาว ศรัญญา     รุ่งเรือง

664 นาย ศรันย์     นินทนาวงศา

665 นางสาว ศศิธร     แสนพล

666 นาย ศักดา     จ้องบอง

667 นางสาว ศันสนีย์     ทองไสล

668 นางสาว ศิริพร     ครีีศักดิ์

669 นางสาว ศิริพร     เอี่ยมอุไร

670 นางสาว ศิริลกัษณ์     ยอดป้องเทศ

671 นาย ศุภฤกษ์     เสียงดงั

672 นางสาว สกาวเดอืน     ตั้งนารี

673 นาย สมพร     ป้องศรี

674 นาย สรวศิ     ประสงค์สุข

675 นางสาว สรินพร     มีเฟือ



676 นางสาว สาฟียะห์     มาน๊ะ

677 นางสาว สายชล     แก้วกดุเลาะ

678 นางสาว สาวติรี     มากรักชาติ

679 นางสาว สินีนาฎ     ศิลป์เพ็ชร

680 ว่าที่ร้อยตรีสิรวชิญ์     ชูชมงาม

681 นาย สิริชัย     เลก็เขตร

682 นาง สุกญัญา     น้อยนงเยาว์

683 นางสาว สุจิตรา     กองแก้ว

684 นางสาว สุจินดา      ซ้ําคาํ

685 นางสาว สุดาพร     เทพวนั

686 นางสาว สุดารัตน์     บุญถัด

687 นางสาว สุดารัตน์     สาระวารี

688 นาย สุทธิเกยีรติ์     เพ็ชรธรรมชาติ

689 นาย สุทธิภัทร์     พลภักดี

690 นาย สุเทพ     ทองสุข

691 นางสาว สุธาทิพย์     อนิทรา

692 นางสาว สุธานี     สุวรรณ์

693 นางสาว สุธาริณี     ศรีจันทร์

694 นางสาว สุนทรีพร     บุญฤทธ์ิ

695 นางสาว สุนันทา     แดงตนุ

696 นางสาว สุนิสา     ไวเกษตรกรณ์

697 นางสาว สุพัตรา     ทองดี

698 นางสาว สุพัตรา     สมสุข

699 นางสาว สุพิชา     กสัินเทียะ

700 นางสาว สุภัสสรา     ดาทองงอน



แถวที่ 15 701 นางสาว สุภาภรณ์     บริบาล

702 นางสาว สุภาวด ี    แก้วรุ่ง

703 นางสาว สุภาวด ี    ไสนา

704 นางสาว สุมณฑา     สิงห์โต

705 นาง สุรีย์พร     เป่ียมบางบอน

706 นางสาว สุรีย์ษา     มาจันทร์

707 นางสาว สุวนันท์     บุญมาก

708 นาย สุวรรณ     พลาทิพย์

709 นางสาว สุวลกัษณ์     พัฒน์ช่วย

710 นางสาว เสาวณิต     ศิลคุ้ม

711 นางสาว เสาวลกัษณ์     ชายชาติ

712 นางสาว เสาวลกัษณ์     ธนราช

713 นางสาว เสาวลกัษณ์     บุญชุม

714 นางสาว เสาวลกัษณ์     ปานแก้ว

715 นางสาว แสงเดอืน     ศรีใส

716 นางสาว แสงฤด ี    ยิ่งดี

717 นางสาว หทัยพร     ศิริไกร

718 นางสาว เหมวด ี    เศรษฐมาน

719 นางสาว อชิรญา     ทองมูล

720 นางสาว อนันตาพร     วงค์ถนอม

721 นางสาว อนิดา     เหร็บราเย็น

722 นาย อนิรุตย์     อนิสะเกต

723 นาย อนุชิต     ทองศรีชุม

724 นาย อนุมัติ     เถาว์ดี

725 นาย อนุวฒัน์     เกดิขาว



726 นาย อภิชาติ     ไทยสง

727 นางสาว อภิลดา     เพ็ชรคงทอง

728 นาย อภิสิทธ์ิ    เนื่องแก้ว

729 นางสาว อรชุดา     วเิศษสิงห์

730 นางสาว อรทัย     มงคลแก้ว

731 นางสาว อรนุช     ประโยชน์สมจิต

732 นาย อรรถพิพัฒน์กลุ     พรมมาตย์

733 นางสาว อรวรรณ     คุ้มภัย

734 นางสาว อรวรรณ     ม่วงโพธ์ิเงนิ

735 นางสาว อรสา     บุญปัญญา

736 นางสาว อรอนงค์     เกษศรีรัตน์

737 นางสาว อรอนงค์     ประสมผล

738 นางสาว อรอนงค์     สุวรรณมะณี

739 นางสาว อรอุมา     เพชรบังเกดิ

740 นางสาว อรอุมา     เสริมไพรวลัย์

741 นางสาว อริศรา     วทิยปรีชากลุ

742 นางสาว อริสา     เส้ียมแหลม

743 นางสาว อลษิา     นาคเป้า

744 นางสาว อลษิา     หวงัสุข

745 นางสาว องัสณา     ฉิมเรือง

746 นางสาว อญัชนา     พ่อเหตุ

747 นางสาว อญัชิตา     การะเกษ

748 นางสาว อญัธิกา     บุตคุบ

749 นาย อฐัวร์ี     จารุอธิพัส

750 นางสาว อนัดานี     อคัรพงษ์ศิลา



แถวที่ 16 751 นางสาว อาฟีญา     อูเซ็ง

752 นางสาว อามีเนาะ     อาลี

753 นางสาว อารยา     อุศมา

754 นางสาว อาริญา     สําลี

755 นางสาว อารีรัตน์     ตั๋นแก้ว

756 นางสาว อาํภิกา     ธงชัย

757 นางสาว อุดมทิพย์     มูเกม็

758 นางสาว อุมาพร     แป้นทองคาํ

759 นางสาว อุไรรัตน์     ไชยมูล

760 นาย เอกพงศ์     มีสิงห์

761 นางสาว เอมมิกา     ฉายวเิชียร

762 นางสาว แอนนา     บุตรโหล้ง

763 นางสาว ฮาสลซีา     สุหลง

764 นาย กฤษฎา     วงสุกร

765 นางสาว จิราวรรณ     ลาภพาณิชยกลุ

766 นางสาว ณิชาภัทร     เพียรพบ

767 นางสาว ดาวไพริณ     โค้วยิ่งเจริญ

768 นางสาว เบญจมาศ     เม่นมัน่

769 นางสาว มลฤด ี    มีภักดี

770 นางสาว วราภรณ์     แก้วเพ็ชร

771 นางสาว วมิลวรรณ     อนิคาํ

772 นางสาว ศิวพร     ชัยดี

773 นางสาว สุพรรษา     ชูจร

774 นางสาว เกวรีย์     กองกาญจน์

775 นาย โกศล     พงษ์ภัทระวทิย์



776 นางสาว ขวญัฤด ี    เทพสีหา

777 นางสาว จิตต์วไิล     มุสิกเจริญ

778 นางสาว ชยุตรา     วงศ์ชัยยา

779 นางสาว ซูรีนา     ยามา

780 นางสาว ณัชชา     วชิา

781 นางสาว ณัฐนันท์     วภูิษติสมบูรณ์

782 สิบเอกณัฐพงศ์     ขุนชํานาญ

783 นาย ทรงยศ     ชัยมัน่คงอารีย์

784 นาย ธนพล     จันทรฉายะ

785 นาย ธเนศ     บํารุงวงศ์สิริ

786 นางสาว ธัญญลกัษณ์     ประทุม

787 นางสาว นิติลกัษณ์     โพทอง

788 นางสาว นิราวลัย์     ฟองโหย

789 นาย บดนิทร์     บูชา

790 นางสาว ปัทมา     เพ็ชรสุข

791 นางสาว ปาริฉัตร     เงนิสัจจา

792 นางสาว ปาริชาต     สุขศรีวงษ์

793 นางสาว พัชราพรรณ     นนทศักดิ์

794 นางสาว พัชรินทร์     กลิ่นจันทร์

795 นางสาว โยษติา     เอยีดเจริญ

796 นาย รัชชานนท์     จันทะมล

797 นาย วนัเฉลมิ     คงคาหลวง

798 นาย วชิญ์พล     อญัวงศ์วนิิต

799 นางสาว วไิลพร     ปานเจริญ

800 นางสาว ศยามล     นิตย์ภักดี



แถวที่ 17 801 นางสาว ศิริชนก     วริิยเกือ้กลู

802 นางสาว ศิรินารถ     พอกกา

803 นางสาว ศิริลกัษณ์     มะสุวรรณ

804 นางสาว ศุภิสรา     โนนลาํดวน

805 นาย สมเกยีรติ     ขวญัแก้ว

806 นางสาว สลกัจิต     จุ้ยเจริญ

807 นางสาว สุทธิดา     สายสุรินทร์

808 นางสาว สุทาทิพย์     บุญปลอด

809 นางสาว สุธิตา     กองทรัพย์

810 นางสาว สุพิชา     สรงประเสริฐ

811 นางสาว สุภลกัษณ์     แก้วหลกัดี

812 นางสาว อริยา     ฮาซัน

813 นางสาว อญัชิสา     จันทรสมบัติ

814 นาย ฮาดษิ     อูมา

815 นางสาว ซัลบีย๊ะ     มะดง

816 นาย ทัชช     ทองกติติกลุ

817 นาย ธารธัญญ์     รัตนแก้ว

818 นาย ปฏิณัฐ     วลิาวรรณ์

819 ว่าที่ร้อยตรีหญิงป่ินทอง     นิลกลุ

820 นางสาว พรทิพา     เอน็ดู

821 นางสาว ภคพร     พ่อพรม

822 นางสาว ภาวณิี     บุญบารมี

823 นางสาว รัชนีย์     เกษทองมา

824 นางสาว รุ่งนิรันดร     จันทะบัณฑติ

825 นางสาว ลลนิี     ภักดอุีดม    --- ยังไม่ขึน้ทะเบียนบัณฑติ ---



826 นางสาว ศิริมาศ     เสาวพรรณ

827 นาย ศุภกร     เสาวรส

828 นางสาว สายทอง     สวาทนา

829 นางสาว สุนันทา     แสงวชัิย

830 นางสาว สุภาคนิี     ตาทา

831 นาย สุรชัย     ชัยประทุม

832 นาย สุรเชษฐ์     โกมลสวรรค์

833 นางสาว อรวรรณ     วชัิย

834 นางสาว อรุณี     สอนจันทร์

835 นาย อศันี     แสงสิงห์

836 นางสาว อารีนา     หะมะ

837 นางสาว กนกพิชญ์     ว่องวชัิยกลุ

838 นางสาว กมลพรรณ     พรหมศรี

839 นางสาว จิตราภา     เกตานนท์

840 นางสาว ณัฏฐณิชา     บุญคงทอง

841 นางสาว ณัฐชยา     หนูเมือง

842 นางสาว ธิดาเทพ     ขุนพระบาท

843 นางสาว นิรชา     เรืองปราชญ์

844 นางสาว ปรมาภรณ์     โหมดตั๋ว

845 นางสาว ปัทมา     เอี่ยมสะอาด

846 นางสาว พันทิวา     ปิยะเลศิถาวร

847 นางสาว สรัญญา     ธรรมพินิจกลุ

848 นาย สุทธิชัย     วเิศษศรี

849 นางสาว สุพรรษา     ชัยวเิศษ    --- ยังไม่ขึน้ทะเบียนบัณฑติ ---

850 นางสาว เสาวลกัษณ์     ปล้องไหม



แถวที่ 18 851 นางสาว อรอุมา     บุญพล

852 นาย คามิน     จูมทอง

853 นาย จตุบล     บุตรโสภา

854 นาย จิรชาติ     แซ่เจียม

855 นาย จีระศักดิ์     สายตา

856 นางสาว ณัฎฐ์ษรา     โชติศรีวรพล

857 นางสาว ณัฐฐา     หวงัเจริญ

858 นางสาว ดลนภา     นามสําโรง

859 นางสาว ทิพวรรณ     สุวรรณสิงห์

860 นาย ธนัตถ์     รุ้งรุจิเมฆ

861 นางสาว ธัญสรว ี    หงสกลุสมรัตน์

862 นางสาว ธันยพร     อนุกลู

863 นางสาว ธิดา     ท้วมเลศิ

864 นางสาว นวรัตน์     มณีรัตน์

865 นางสาว ปาริชาต     ขมักการ

866 นางสาว ปิติพร     ธนาบริพัฒน์

867 นางสาว เพชรรัตน์     บุตรเพ็ชร์

868 นางสาว ภชิสา     วนันตร์

869 นางสาว ภาพร     คงสมทอง

870 นางสาว มาดนีา     กาฮง

871 นางสาว มาริษา     กลมเกลีย้ง

872 นางสาว รุ่งอรุณ     วรรณพงษ์

873 นางสาว เรวด ี    นิลนาค

874 นางสาว วรรณรัตน์     แสงศรี

875 นาย วชัพล     ศรีมูล



876 นางสาว สุจิราพร     ไหมจันทึก

877 นางสาว สุภนิช     ศักดิ์ศรีนภากลุ

878 นาย กาํลงัใจ     ประจงภักดี

879 นางสาว ณัฐพร     แก้วเมืองจันทร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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