
(รอบท่ี2) 

หมายเลข UPLOAD  ผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2564  

หมายเลข UPLOAD :  044402 (ภาคหลักสตูรฯ รวมหลายสาขาวิชา รหัส นศ. 52-55) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว ขนิษฐา ไชยวัตร 

2 นางสาว อารีฟะห บินฮะ 

3 นางสาว ดวงสมร เอกา 

4 นางสาว ยามีละห อุมา 

5 นางสาว ธนาภรณ สุระโคตร 

6 นางสาว ศิริลักษณ รัตนรองใต 

7 นาย ยะหยา ดามะ 

8 นางสาว ซูมัยยะห หะยีหาม ิ

9 นางสาว ณัฏฐา ชัยรังกา 

10 นางสาว กนกวรรณ ขํากลํ่า 

11 นางสาว อุทัยวรรณ จันทรดี 

12 นางสาว อรพรรณ ชอนทอง 

 

หมายเลข UPLOAD :  044517 (ภาษาจีน) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นาย อภิวัฒน วิสูตรรัตน 

 

หมายเลข UPLOAD :  044518 (ศิลปศึกษา) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว ปทมาภรณ กฤษสัมพันธ 

2 นางสาว ภาณุสรณ รูรักศรี 



 

หมายเลข UPLOAD :  044519 (อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นาย   ทรงธนะ มีกิจสม 

2 นางสาว ลัดดาวัลย สวัสดิ์ราช 

 

หมายเลข UPLOAD :  044531 (คหกรรมศาสตร) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นาย วิษณุ คุณะนาม 

2 นาย สุธี ปยะวงษ 

3 นางสาว เบญญาภา เกิดมาก 

4 นางสาว ชมพูนุท มีหน ู

 

หมายเลข UPLOAD :  044532 (วิทยาศาสตรทั่วไป) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นาย ประวีร ศรีพรม 

2 นาย วัชระ ดวงดาว 

3 นางสาว จุฑาพร จันดํา 

4 นางสาว ฮาซูรา มะแซะ 

 

หมายเลข UPLOAD :  044533 (ฟสิกส) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นาย วุฒิชัย พินทา 

 



 

หมายเลข UPLOAD :  044534 (ชีววิทยา) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว นฤมล สนองหงอก 

2 นาย ธีรโชติ วรรณพฤกษ 

3 นางสาว พิณทิพย สุโพธ์ิ 

4 นางสาว เยาวเรศ ตะเคียนเกล้ียง 

5 นางสาว สุกัญญา แทนศิลา 

 

หมายเลข UPLOAD :  044535 (ภาษาไทย) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว ศิริกุล แสงลอย 

2 นางสาว พรพิศ ทิพวัลย 

3 นางสาว นูรีฮัน เจะโสะ 

4 นาย ชยานันท แวดามะ 

5 นางสาว รุจิรา วงษรักษ 

6 นางสาว พัชนิดา ขวัญศรี 

7 นางสาว ภคนันท ศิริเทศ 

8 นางสาว ชนากานต ศรีสุวรรณ 

 

 

 

 

 

 



หมายเลข UPLOAD :  044540 (คอมพิวเตอรและธุรกิจศึกษา) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว รุงทิพย ดวงมณี 

2 นางสาว สโรชา ยอมิน 

3 นาย วรรณกร พงศสิทธิศักดิ์ 

4 นางสาว ณัฐณิช ราชรินทร 

5 นาย ธนายุต ไขมวง 

6 นาย ชัยบูรณ บัวศิริ 

7 นางสาว ศิวปรียา ภัณฑประทีป 

 

 

หมายเลข UPLOAD :  044541 (สังคมศึกษา) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว กมลวรรณ ศรีพรหม 

2 นางสาว สุนิสา หมอน้ํารอน 

3 นางสาว พรพรรณ รัชนิพนธ 

4 นางสาว จีประกาย นามไพร 

5 นางสาว สุไฮลา ดือราแม 

6 นาย อานนท วังคีรี 

7 นางสาว เกวลิน ทองฤทธ์ิ 

8 นางสาว นภัสสร บัวผิน 

 

 

 

 



 

หมายเลข UPLOAD :  044542 (คณิตศาสตร) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว อรดี พาลี 

2 นางสาว สุรียา ยาเซ็ง 

3 นางสาว กัณทิมา สองแสงรักษ 

4 นางสาว วนิดา ศรีสําอางค 

5 นางสาว เบญจพร พรหมรักษา 

6 นางสาว นิตยา บุญแตง 

7 นางสาว ปรัศนียาภรณ ปรือปรัก 

8 นางสาว เพ็ญพร ปนแกว 

9 นาย อามีน อาแซ 

10 นางสาว วีรยา แสนยาเกียรติคุณ 

11 นางสาว ลาตีพะห มะรือสะ 

12 นางสาว ปยารัตน พรหมสุวรรณ 

13 นางสาว มนัสชนน ใจโทน 

14 นางสาว รติยา ดํากระ 

15 นางสาว ญาณี สํามะเนี๊ยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเลข UPLOAD :  044549 (การศึกษาปฐมวยั) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว ปราณี สีแพงมล 

2 นางสาว อุสนา ยา 

3 นางสาว นิปาตีมะห แวสะแม 

4 นางสาว กาญจนา สุขสวัสดิ์ 

5 นางสาว รจรินทร ผูมีสัตย 

6 นางสาว กุหลาบ พลสักขวา 

7 นางสาว สินี ดวงสา 

8 นางสาว ปญจพร ใจเอื้อย 

9 นางสาว เกวลิน ชาติเชื้อ 

10 นางสาว สายรุง แพงสี 

11 นางสาว รัตนติยา แสนคุม 

12 นางสาว นวลจุฑา ศรีสุขใส 

13 นางสาว มัสกะห งูหลี 

14 นางสาว สุธีรา อินทรแกว 

15 นางสาว ฮาณีซะห โตะมีนา 

16 นางสาว จิราภรณ เสาไสย 

17 นาง วารุณี ศรีละ 

18 นางสาว อลิษา ดาวกระจาย 

19 นางสาว อรมนัด วงษสลาม 

20 นางสาว สุนิสา งะสมัน 

21 นางสาว ฉัตรฤทัย กล่ันสี 

 

 

 



หมายเลข UPLOAD :  044551 (การประถมศึกษา) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว นพรัตน บวกสิน 

2 นางสาว เจนจิรา จิ้วตั้น 

3 นางสาว กําไลทอง ชะรามณี 

4 นางสาว สุใบดะ เซ็ง 

5 นาย วิชา พุทธานุ 

6 นางสาว ชุติกาญจน หวันมุสา 

7 นางสาว วันเพ็ญ จิตรมานะศักดิ ์

8 นางสาว ประภาพร ภูทอง 

9 นางสาว ตวนฮาสนะห ลอนิ 

10 นางสาว อรอมล แสงรุงเรือง 

11 นางสาว สิริรัตน สลักคูไชยกุล 

12 นางสาว สุภาพร แกวจริง 

13 นางสาว เยาวมาลย มีทรัพยกวาง 

14 นางสาว ลลิตา บุญมาเลิศ 

15 นางสาว ปติญา คงรอด 

16 นางสาว ปานสิริ คงรอด 

17 นางสาว รัตนา มีโชค 

18 นางสาว ชุดาภา พานทอง 

19 นางสาว อมรรัตน ขวัญชัยภูมิ 

20 นางสาว รัฐนันท เกตุสกุล 

21 นางสาว วัชราภรณ จันทรมีศรี 

22 นางสาว อารยา ผมงาม 

23 นางสาว วิชุดา บุญลน 

24 นางสาว การะเกด พิมพคง 

25 นางสาว ธารทิพย ผิวสุข 

26 นางสาว ภานุมาส แกวกอง 

 



หมายเลข UPLOAD :  044551 (การประถมศึกษา) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

27 นางสาว สาลินี ไทยเจริญ 

28 นางสาว ชนิกานต อุดทายะ 

29 นางสาว อาทิตยา อินตะคํา 

30 นางสาว พรวิรุณ เลาตง 

31 นาย กิตติศักดิ ์ จันทรโชติ 

32 นางสาว ญาณีรัตน ดอกพอง 

33 นางสาว สุชาวด ี คงวิจิตร 

34 นางสาว ชฎาพร แกวคร 

35 นางสาว สุฤดี ศรีจันทร 

36 นางสาว วรรณกานต แคชัยภูมิ 

37 นางสาว นันทนัดดา กลํ่ากลาง 

38 นางสาว ชไมพร แสงสกุล 

39 นางสาว สุธิรา เควันดี 

40 นางสาว เกศินี รัตนพันธ 

41 นางสาว ชลธิชา ค้ําชู 

42 นางสาว กัลยสุดา เทศพุม 

43 นางสาว นัสรี กะลูแป 

44 นางสาว จินตนา ฉิมหาชาติ 

45 นาย สุริยา เยาวยัง 

46 นางสาว ทยิดา คันไชย 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเลข UPLOAD :  044552 (พลศึกษา) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว ขนิษฐา สมย่ิง 

2 นางสาว ปทินยา มณี 

3 นางสาว จิราภรณ อุนไธสง 

4 นาย ทศพร ปทมวาป 

5 นางสาว ธิดารัตน วรรณชาติ 

6 นาย เกรียงไกร สมบูรณ 

7 นาย โชคชัย ไชยมงคล 

8 นาย ศรัณย นุชเจริญ 

9 นางสาว อรวรรณ คงโพธ์ิ 

10 นางสาว ลักษณพร พวงสมบัต ิ

11 นางสาว จิรัสยา อรามศรี 

12 นางสาว จิราภา อรามศรี 

13 นาย อนุวัฒน ทองพรหม 

14 นาย อดิศร ชื่นตา 

15 นางสาว ตรีรัชฎา บุญปลอด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2565 

 

 

 


