
(รอบที1่) 

หมายเลข UPLOAD  ผูสาํเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2564  

หลักสูตร พ.ศ. 2552 (รหสั นศ. 52-55) หลกัสูตรฯ 

หมายเลข UPLOAD 045198 (รวมหลายสาขาวิชา) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นาย ดนัย เกษโสภา 

2 นางสาว ชนกวัลย เสนากุล 

3 นางสาว ปทมา ขวัญทิพยธนสาร 

4 นางสาว อัมนาณีย บินแวหะมะ 

5 นางสาว อานีซะ สะอุ 

6 นางสาว ทิพวรรณ พรหมเสนา 

7 นางสาว ประภาพร คําชาย 

8 นางสาว นูรฮายาตี มูซอ 

9 นางสาว นูรไอน ี สะรีบู 

10 นางสาว ดาราวรรณ กลาหาญ 

11 นางสาว กาญจนกมล จันทรดอน 

12 นางสาว อรกมล ไถกระโทก 

13 นางสาว จันทิรา สุดใจ 

14 นางสาว อภิชญา ทีคา 

15 นางสาว ศิริรัตน ดาวสุข 

16 นางสาว กฤษฎาพร มะลิ 

17 นาย อาดือนัน มามะ 

18 นางสาว สิริญญา ภูธรรม 

19 นางสาว นนทยา อุดมเจริญ 

20 นางสาว จุฑาพร หนูคง 

21 นางสาว ปรียาวดี ภูมิโคกรักษ 

22 นางสาว เวนิกา หมื่นไธสง 

23 นางสาว รุงฤด ี แสงตีสุ 



หมายเลข UPLOAD 045198 (หลกัสูตรฯ รวมหลายสาขาวิชา) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

24 นางสาว วจี พาชื่นใจ 

25 นาย อิสฟาน มะรือสะ 

26 นางสาว สุมิตา คอกพิมาย 

27 นาย ปฏิพัทธ ศรีใจ 

28 นางสาว กาญจนา ริระบุตร 

29 นางสาว ภัสรา การบรรจง 

30 นาย ชีวิน วงษาทองไชย 
 

หมายเลข UPLOAD 045217 (หลักสูตรฯ รวมหลายสาขาวิชา) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว นงนุช ศิริพรทุม 

2 นางสาว สกาวเดือน สุระ 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 คหกรรมฯ 

(รหัส นศ.  55-58..ระบบเดิม) 

หมายเลข UPLOAD 045209 (คหกรรมฯ) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว ศิริรักษ เปรมจิตต 

2 นางสาว โชติกา ชํานาญกิจ 
 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร พ.ศ. 2555  พลศึกษา 

(รหัส นศ. 55-58..ระบบเดิม) 

หมายเลข UPLOAD 045210 (พลศึกษา) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นาย ธนโชต ิ วงษนุม 

2 นางสาว ณัฐชุดา สายปง 

3 นาย ทวีวุฒิ พงเกษ 

4 สิบเอก ธงชัย สุขกลาง 

5 นางสาว ชลลดา กิจวิจิตร 

6 นาย วัชรพล พรหมขน 

7 นางสาว อุทุมพร โชติจริยากุล 

8 นาย ราชัน พิทักษา 

9 นาย ชิตณรงค เข็มทํา 

10 นาย สถาพร สุดเฉลียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร พ.ศ. 2556 (รหสั นศ. 56-58..ระบบเดิม) หลักสตูรฯ 

หมายเลข UPLOAD 045199 (ภาษาไทย) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นาย พงษศิริ ดวงอินทร 

2 นางสาว จิตรานุช บุญเรือง 

3 นางสาว ฟาอีสะ ชายกุล 

4 นางสาว วรรณวิษา พรหมแกว 

5 นางสาว สายฝน บุญช ู

6 นางสาว อิบตีซาล ยูโซะ 

7 นางสาว ณัฐวดี วิเวก 

8 นางสาว ปยธิดา พรหมจันทร 

9 นางสาว นูรอัยซะห เสริมศาสน 

10 นางสาว ปยนันท จีนสุกแสง 

11 นางสาว ณัฐลชา ปนทอง 

12 นางสาว สุดารัตน สังขเมือง 

13 นาง รุจิเรจ สาดแจม 

14 นางสาว พีรยา ดอสามะ 

15 นางสาว มารียาณี มูซอ 

16 นางสาว วนิดา ปานแกว 

17 นางสาว จิราพร หวาเกตุ 

18 นางสาว นุรไอซา สะมาแอ 

19 นางสาว อันทิกา แดนชัยภูม ิ

20 นางสาว นิศาชล อัยราคม 

21 นางสาว นราพร อิทธิพล 

22 นางสาว อนิตา กองลี 

23 นาย เดชณรงค คงแกว 

 



 

 

หมายเลข UPLOAD 045199 (ภาษาไทย) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

24 นางสาว ฉัตราภรณ นาคจันทร 

25 นางสาว จุรีรัตน พาลีวล 

26 นางสาว นูรุลฮูดา บูก ุ

27 นางสาว รุงนภา ทรงกลด 

28 นางสาว วทันยา สืบเล็ก 

29 นางสาว สิฑาสรณ วังธรรม 

30 นางสาว โยษิตา เพทาย 

31 นางสาว ศุภานิช วรโยธา 

32 นางสาว นุจรีย คะลีลวน 

33 นางสาว ชลธิชา ศรีทอง 

34 นางสาว นุรฮาฟซัน กาเราะ 

35 นางสาว ศิริภัทรา ทวีกุล 

36 นางสาว จิราพร เพชรประดับ 

37 นางสาว ปวันรัตน ปนใย 

38 นางสาว เนติมา พลนาการ 

39 นางสาว วะจีฮ เกษม 

40 นางสาว จุฬาลักษณ ชนะภัย 

41 นาย วีระยุทธ ราชปญญา 

42 นางสาว พรพิมล มณีนัย 

43 นางสาว เสารวะลี นนทพา 

44 นางสาว ราตรี ทองสม 

 

 



 

หมายเลข UPLOAD 045202 (ภาษาไทย) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว ตวนสลินดา แนซ ี

2 นางสาว กันตกนิษฐ ครชาตรี 

3 นางสาว จิระวรรณ คําสีทา 

4 นางสาว ญาณัจฉรา พิมพศิริ 

5 นางสาว พิตือเราะ อาแว 

6 นางสาว อุไรรัตน จันทะขาน 

7 นางสาว นทิตา ตุมใสย 

8 นางสาว อันธิกา โดยราหมาน 

9 นางสาว เบ็ญจวรรณ อสิอุโค 

10 นางสาว ศิริวรรณ ทวดหอย 

11 นางสาว ดวงกมล หมื่นอนันต 

12 นางสาว เบญจวรรณ ศรีวิชา 

13 นางสาว วารี ทิพยเนตร 

14 นางสาว เพาพะงา แกวองค 

15 นางสาว วิราภรณ โพธิแทน 

16 นางสาว วริศรา บุญวัน 

17 นางสาว ไซน ี เจะยอ 

18 นางสาว มณทิรา ดีแก 

19 นางสาว วิชุดา อุราแกว 

20 นางสาว รัตนา สายบุตร 

21 นางสาว ปนัดดา ชื่นเพ็ชร 

22 นางสาว จิราภา มะลิงาม 

23 นางสาว สุพัตรา เหลืองออน 

 

 



หมายเลข UPLOAD 045202 (ภาษาไทย) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

24 นางสาว ไซหนาบ มงอาหลี 

25 นางสาว ฮาฟซา อาละ 

26 นางสาว ไซนิง อาแว 

27 นาง ชนานันท จุลสวัสดิ ์

28 นาย ปาณพล เภตรา 

 

หมายเลข UPLOAD 045203 (ชีววิทยา) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว เสาวลักษณ ไกรงาม 

2 นางสาว ยุภาวดี ชินคํา 

3 นางสาว วัชราภรณ สุขเฉลิม 

4 นางสาว นันทภัค ศรีสวัสดิ์ 
 

หมายเลข UPLOAD 045204 (การศึกษาปฐมวัย) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว ธมลวรรณ จีนวัง 

2 นางสาว นัสมีรา ตอหา 

3 นางสาว สามียะห มิโด 

4 นางสาว จัสมิ่น บินยูโซะ 

5 นางสาว หทัยพร ธัญญโชติธนานนท 

6 นางสาว กมรวรรณ นาศพัฒน 

7 นางสาว ซิลม ี แวสามะ 

8 นางสาว กาญจนา ดําละเอียด 

9 นางสาว จารุภัทร คําภีร 



หมายเลข UPLOAD 045204 (การศึกษาปฐมวัย) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

10 นางสาว ประภัสสร แกลวกลา 

11 นางสาว สุรัชวด ี ผานพินิจ 

12 นางสาว อามีดะห หะยีกือจ ิ

13 นางสาว วรดา วุฒศรี 

14 นางสาว วราภรณ นิ่มนวล 

15 นางสาว ศิริภรณ สุธรพรหมรักษ 

16 นางสาว มณียา ทองออน 

17 นางสาว ฮัพวีณา ตอรี 

18 นางสาว วิไลลักษณ พรหมมาศ 

19 นางสาว จัสมิน ยูนุ 

20 นางสาว อุสรา ไกรนรา 

21 นางสาว สากียะห สะอะ 

22 นางสาว จิราวรรณ เส็นกาหรีม 

23 นางสาว พนิดา แสงจันทร 

24 นางสาว มูรณีเราะ เจะแม 

25 นางสาว แอนนา มันเละ 

26 นางสาว สุธาศิณี สะตาปอ 

27 นางสาว กฤตติกานต หนูสวัสดิ ์

28 นางสาว เสาวรส คนย้ัง 

29 นางสาว เสาวลักษณ คนย้ัง 

30 นางสาว วิไลวรรณ มหาลัน 

31 นางสาว วาเดีย ราชนิยม 

32 นางสาว จิรสุดา สมพงษ 

33 นางสาว จีระวรรน ตุลยสุข 

34 นางสาว อุษา ติงหวัง 

35 นางสาว นูรฮาซีลา สะแม 

36 นางสาว สุภาพ พวงรัตน 



หมายเลข UPLOAD 045204 (การศึกษาปฐมวัย) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

37 นางสาว พนิดา ลาสูงเนิน 

38 นางสาว สมปอง ลอยนอก 

39 นางสาว ภัสรธนียา นิยมพงษ 
 

หมายเลข UPLOAD 045206 (วิทยาศาสตรทั่วไป) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว อารีย องอาจ 
 

หมายเลข UPLOAD 045207 (ภาษาอังกฤษ) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว สิรินาถ สุกแกว 

2 นางสาว สโรชา คะเณย 

3 นางสาว มนตสินี บุญโต 

4 นางสาว ณิชนันทน แซโซง 

5 นางสาว สุวิสา เพาดํา 
 

หมายเลข UPLOAD 045208 (ภาษาจีน) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว แกวตา ลีลาตระการกุล 

2 นางสาว ปฏิมาพร อินทรอักษร 
 

หมายเลข UPLOAD 045211 (คอมพิวเตอรและธุรกิจศึกษา) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว สุภาพร สินจังหรีด 



 

หมายเลข UPLOAD 045214 (สังคมศึกษา) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว โศภิษฐา มาดี 

2 นางสาว อัมรา ทองเพิ่ม 

3 นางสาว ภัคจีรา อักคัง 

4 นางสาว ไซนะ เปาะแต 

5 นาย อัมรี สะอง 

6 นางสาว นันทนา ทิพยพิมล 

7 นางสาว ทิพรัตน เพชรพรหม 

8 นาย รัตติกรณ จันทนู 

9 นางสาว เกตุธนาภา สุขถนอม 

10 นางสาว รุสนานี อาแว 

11 นางสาว อัญชลี บุญเพชร 

12 นางสาว อภิญญา คะกะเนนะ 

13 นาย อรรถชัย พรมชาต ิ

14 นางสาว นันติกา วัจรินทร 

15 นาย สุคนธ คําจําเปย 

16 นางสาว ศิรประภา จันทรแกว 

17 นางสาว สุชาดา ชางถาก 

18 นางสาว นันทวรรณ กัณฑจู 

19 นางสาว รัตนาภรณ ประภาวงศ 

20 นางสาว จารุวรรณ อุนอก 

21 นางสาว วราภรณ ทองอวม 

22 นาย ธีรพงศ พลอาวุธ 

23 นางสาว ปนัดดา เปาปาเถื่อน 

 

    



หมายเลข UPLOAD 045215 (คณิตศาสตร) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว นูรอัชลิน สาและ 

2 นางสาว สุภาวดี ทุมมาไว 

3 นางสาว จิตราพร ดวงอําไพ 

4 นางสาว อนิตา หมีนกาดา 

5 นางสาว รุซดา นิและ 

6 นางสาว เพชรา จุดโต 

7 นาย ภาณุพงศ สุดคง 

8 นาย ธัญวัฒน พวงมณี 

9 นางสาว มณีรัตน พิเนตรโชติ 

10 นางสาว อภิญญา บัวมาตร 
 

หมายเลข UPLOAD 045216 (การประถมศึกษา) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว มารียะห สะมะแอ 

2 นางสาว มาดีฮา เจะวานิ 

3 นางสาว กัลญาวัฒน ปญญาดิลก 

4 นางสาว มัทนา เงาไพร 

5 นาย พนธกร รัตนวิเชียร 

6 นางสาว กนกวรรณ เภตรา 

7 นาย สุทธิพงศ โหมดทอง 

8 นางสาว วนิดา นามพิลา 

9 นางสาว จุฑามาศ เสาทอง 

10 นางสาว ภัทราพร กองแกว 

11 นางสาว ศิริลักษณ วงษสุวรรณ 

12 นางสาว โสภิดา ไอยะรา 

13 นางสาว ศิรินาฎ รัตนเพ็ชร 



หมายเลข UPLOAD 045216 (การประถมศึกษา) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

14 นางสาว กัญญารัตน สัตรูพาย 

15 นางสาว นิภาภรณ จอง 

16 นางสาว สุกัญญา สุดชารี 

17 นางสาว ชุลิตา ธุระสุข 

18 นางสาว กนกรัตน ตันติพาณิชกิจ 

19 นางสาว ศิริกาญจน ธูปน้ําคํา 

20 นางสาว อุไรรัตน ขันแกว 

 

หมายเลข UPLOAD 045222 (สังคมศึกษา) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว สุนิภา ชาติมนตรี 

 

หมายเลข UPLOAD 045223 (ภาษาไทย) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว นุรอาซีฟา อาบู 

 

หมายเลข UPLOAD 045224 (การศึกษาปฐมวัย) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว นูรีซา ยะโกะ 

2 นางสาว เจนจิรา สินภาษา 

 

 



หมายเลข UPLOAD 045231 (สังคมศึกษา) 

ลําดับที ่ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล 

1 นางสาว ลลิตา แดนดงเมือง 

 

ประกาศ ณ วันท่ี   23   สิงหาคม  2565 

 

 

 


