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แถวที่ 1 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ลำดับ

ที ่

ชื่อ-สกุล 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง เหรียญทอง) 21 นางสาวนัสรีย  รูปโลก 

01 นางสาวจามรี  เหลืองรุงทรัพย 22 นางสาวบุษบา  เพชรชวย 

02 นางอัณณิศา  ศรีวิเชียรชัย 23 นางสาวประภัสสร อิสระพงศไพศาล 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 24 นางสาวผกาทิพย  ดอกสี 

03 นางสาวกรกนก  มัฏฐาพันธ 25 นางสาวพรพิมล  น่ิมสาย 

04 นางสาวจันทิมา  ย่ิงกิตติมานุศักด์ิ 26 นางสาววราพร  ลุนราช 

05 นายธีรพร  นามสุด 27 นางสาวศิริลักษณ ทุงจันทร 

06 นางสาวบุญพา  สิมมา 28 ศิริวรรณ ภูพลผัน 

07 นายพีระฉัตร  คชลี 29 นายสุรศักด์ิ  ปลอดทอง 

08 นางสาวรชยา  รอหันต 30 นางสาวหฤทัย  ปองภัย 

09 นายศราวุธ  ทองคำยาน 31 นางสาวฮาฟาวาตี  สะแลแม 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

10 นางสาวชนมนิภา  เลอรชกฤช 32 นางสาวยลภทัร  สุวงศ 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับสอง) 33 นางสาวจันจิรา  แกวออน 

11 นางสาวประภา  สารมานิตย 34 นางสาวณัฐวดี  แกวประดิษฐ 

12 นางสาวกานตธิดา  พุทธเจริญ 35 นายเรืองฤทธ์ิ  ดูแกว 

13 นายจิตรภาณุ  จันทรแสง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

14 นางสาวเจนจิรา  ศรีมันตะ 36 นายชุติพนธ  ผองสูงเนิน 

15 นายณรงฤทธ์ิ  อนันตกูล ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

16 นายธนกร  ไตรโสภณ 37 นางสาวกนกวรรณ  บุตเสน 

17 นายธวัชชัย  ตระการจันทร 38 นายกรกฎ  โตเดช 

18 นางสาวธวัญญา  หงสนิกร 39 นางสาวเกสรา  สมไทย 

19 นางสาวธิติมา  พุฒเกล้ียง 40 นางสาวคูซัยมะห  มูซอ 

20 นางสาวนภัสสร  คงสม   
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แถวที่ 2 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

41 นางสาวเจนจิรา  ขันทองหลอ 61 นางสาวมารีแย สามะ 

42 นายฉัตรชัย  ขอพวงกลาง 62 นางสาวลลิตา  สุขสังขาร 

43 นายณัฐพงษ  ทำทาน 63 นางสาววันทิพย  ตันติสุขุมาล 

44 นางสาวทัศนียา  เข็มทอง 64 นางสาววิรินญา  เดชพละ 

45 นางสาวนงเยาว  ไชยด ี 65 นายศรีวิชัย  คลายสอน 

46 นางสาวนพรัตน  วัฒนภิรมย 66 นางสาวสรอยสุดา  นะคะจัด 

47 นางสาวนรีอร  สุระดี 67 นางสาวสิริพันธ  ชีวินวิไลพร 

48 นางสาวนันทนา  คุยประโคน 68 นางสาวสีตีคอดียะห  ยูมะโซ 

49 นายปณชัย  จันลือชัย 69 นางสาวสุกัญญา  เฟองแดน 

50 นายปริยะ  เปยขุนทด 70 นางสาวสุดศิริ  เมืองสง 

51 นางสาวปวริศา  พรหมมาศ 71 นางสาวสุดารัตน  สุริวงษ 

52 นางสาวปวีณนุช  หาบหมาด 72 นางสาวสุทธิดา  วิทยา 

53 นางสาวปาริชาติ  เกิดทรัพย 73 นางสาวสุภัทรา  มณีการังกูร 

54 นายพงศธร  ทรงสนาน 74 นายสุภาพ  ม่ังเจริญ 

55 นายพนา  ธรรมวินิจสกุล 75 นางสาวแสงดาว  จันทรสิทธิ ์

56 นางสาวพรวิภา  ปกกังเวสัง 76 นางสาวแสงระวี  หมัดละ 

57 นางสาวพิมลสิริ  แกวจุลศรี 77 นางสาวอมรพร  ปนทอง 

58 นายภูริทัศน  บังใบ 78 นางสาวอรอนงค  ทองเบาะ 

59 นางสาวมนทิรา  จันปดชา 79 นางสาวอัมพิรา  วงศจันทร 

60 นางสาวมัลลิกา  ลาวัลย 80 นางสาวอิสราภรณ  ศรีสูงเนิน 
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แถวที่ 3 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

81 นายอุดมศักดิ์  ลาภสาร 101 นายเฉลิมภูมิ  สุขสมจิตร 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) 102 นางสาวชนนิภา  เนื้อออน 

82 นางสาวกชมน  ขันติวงค 103 นางสาวชนินาถ  กาญจนพานิช 

83 นางสาวกชมน  คำแกว 104 นางสาวชัชฎาภรณ  กงทอง 

84 นางสาวกนิษฐา  โนดำ 105 นางสาวชามาณัฏฐ  ผองพัฒนศักดิ์ 

85 นางสาวกมลวรรณ  บุญสุข 106 นางสาวชุลีพร  ขันแกว 

86 นางสาวกัญวรา  แกลววาที 107 นางสาวชุลีพร  ทองคนทา 

87 นางสาวกาญจนา  พ่ึงดี 108 นางสาวซูรอยญา  เจะโซะ 

88 นางสาวกีรติ  สมสะกีสิทธิ์ 109 นางสาวณภชนก  พรตมงคล 

89 นางสาวคอรีเยาะ  ยูนุ 110 นางสาวณภัทร  คูณขุนทด 

90 นางสาวจันจิรา  จิตประไพ 111 นางสาวณัฐกานต  อิศรานนท 

91 นางสาวจันจิรา  ภาหวิน 112 นางสาวณัฐญาภรณ  สุขรัมย 

92 นางสาวจันทรธิดา  สมควร 113 นางสาวณัฐริกา  ชูใหม 

93 นางสาวจันทิมพร  ชมทอง 114 นางสาวณัติกา  ดาสันทัด 

94 นางสาวจินดารัตน  ยี่จีน 115 นางสาวดารารัตน  ทองศรีรักษ 

95 นางสาวจิรนันท  สีขาว 116 นางสาวตรีเนตร  กาญจนพานิช 

96 นางสาวจิราภรณ  ประเสริฐสัง 117 นางสาวทัศนีย  ซีแพง 

97 นางสาวจุฑารัตน  สินสงวน 118 นางสาวทิพยมนตร  ศรีภักดี 

98 นางสาวจุรีพร  ขวัญทอง 119 นางสาวทิพรัตน  ครุฑสุวรรณ 

99 นางสาวเจนจิรา  จันอาว 120 นางสาวธนัชชา  รักทวม 

100 นางสาวเจนจีรา  เส็งเจริญ   

 

 

 



 

 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

 

รายช่ือบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ฝกซอมใหญ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2566 (คาบบาย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 23 กมุภาพันธ 2566 (คาบบาย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

ณ อาคาร KLB 301  

แถวที่ 4 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

121 นางสาวธันยชนก  จันทะวร 141 นางสาวปยพร  ไชยภัฎ 

122 นางสาวนงนุช  หนุนกระโทก 142 นางสาวพรรณี  สีมวง 

123 นางสาวนันทศิริ  สายสกล 143 นางสาวพรวดี  วัชการ 

124 นางสาวนัยนา  วิชาจารย 144 นางสาวพลอย  ฉิมวิเศษ 

125 นางสาวนัสเราะห  สูนสละ 145 นางสาวพวงชนก  น้ำใจจรงิ 

126 นางสาวนิจวรรณ  แสงชัยพิทักษ 146 นางสาวพัชณี  กัณสะระณะเก้ือ 

127 นางสาวนิภาพร  รั้วตั้ง 147 นางสาวพัชรพร  ชัยภูมิเสรี 

128 นางสาวนิภาวดี  คงผอม 148 นางสาวพัชราวดี  มะมา 

129 นางสาวนิภาวรรณ  แกวยิ้ม 149 นางสาวพิมวิลัย  ศิริพันธ 

130 นางสาวนิมายีดะ  มะลี 150 นางสาวเพชรดา  บุญมา 

131 นางสาวนิศากร  แชนประโคน 151 นางสาวฟาตีเมาะ  เตะ 

132 นางสาวนูรีซัน  เจะเลาะ 152 นางสาวภคิณี  จากถ่ิน 

133 นางสาวนูรีซัน  ดาโอะโสะ 153 นางสาวภัคจิรา  วรรณสุข 

134 นางสาวนูรียะ  ยูโซะ 154 นางสาวภาวิณี  ดำรัส 

135 นางสาวนูรูลฮูดา  เจะเลง 155 นางสาวภุมรินทร  พลทอง 

136 นางสาวโนราเดีย  หะมะ 156 นางสาวมณีรัตน  เครือหอคำ 

137 นางสาวประภสัสร  เลื่อยไธสง 157 นางสาวมัลลิกา  ออนจันทร 

138 นางสาวประภาศรี  สิงหนุกูล 158 นางสาวมาริษา  เทียมกระโทก 

139 นางสาวประวีณ  ประชากูล 159 นางสาวมาริษา  ฮายีดูลา 

140 นางสาวปานตะวัน  รอดเพชร 160 นางสาวมาริสา  แจมใส 
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แถวที่ 5 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

161 นางสาวมุกดาวรรณ  บัวดำ 181 นางสาววันวิสาข  บุญเทียบ 

162 นางสาวมูรณีย  มามะ 182 นางสาววาทินี  แกวมงคล 

163 นางสาวมูรนี  สะดียามู 183 นางสาววิภาฎา  คุยหล ู

164 นางสาวรสริน  คุณประทุม 184 นางสาววิมลสิริ  เคนทรภักดิ ์

165 นางสาวรสรินทร  อินไชยา 185 นางสาววิลาวัณย  ไชยสวัสดิ ์

166 นางสาวรอดียา  มะเกะ 186 นางสาววิลาสินี  นพชำนาญ 

167 นางสาวรักษสุดา  คงสงค 187 นางสาววิไลพรรณ  ลิ่มพนาพิทักษกุล 

168 นางสาวรัชนีกร  เสียงล้ำ 188 นางสาวศรัญญา  พันชั่ง 

169 นางสาวรัตนภรณ  ทองสอน 189 นางสาวศศินา  จอมใจ 

170 นางสาวรัตนาวดี  ใจยงค 190 นางสาวศศิประภา  ประเสริฐสุข 

171 นางสาวรุงตะวัน  ขนอม 191 นางสาวศิริพร  คงเสง 

172 นางสาวรุงฟา  ทัพพันธ 192 นางสาวศิริพรรณ  ศุกรเพ็ง 

173 นางรุงรัศม์ิ  กูลโยตาสวัสดิ ์ 193 นางสาวศิริรัตน  เตชะปญญาวุฒ ิ

174 นางสาวรุงอรุณชนก   เสือเพ็ชร 194 นางสาวศิริรัตน  บินชัย 

175 นางสาวรุสนี  สาและ 195 นางสาวศิริลักษณ  สัพโรจน 

176 นายฤทธิเกียรติ  ไชยแสง 196 นางสาวศิริวรรณ  สวัสดิ์ศร ี

177 นางสาววรรณภา  แรงกลา 197 นางสาวศุภนันท  ทับสุขา 

178 นางสาววรรณรุจี  ตระกรุดทอง 198 นางสาวสกุณา  พลสิทธิ์ 

179 นางสาววรรวรี  เมืองสุวรรณ 199 นายสมโภชน  พลธรรม 

180 นางสาววรางคณางค  สกุลโพน 200 นางสาวสลิลทิพย  ใยสีงาม 
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แถวที่ 6 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

201 นางสาวสารีนา  วาน ิ 221 นางสาวอรทัย  วรสารสุวรรณ 

202 นางสาวสิตีอามีเนาะ  โสสะ 222 นางสาวอรยา  ศรีสรางคอม 

203 นางสาวสิริวิมล  ลัดพล ี 223 นางสาวอรวรรณ  ชางสลัก 

204 นางสาวสุกัลยา  บุษบก 224 นางสาวอวรรณ  เทียนมณี 

205 นางสาวสุจิตรา  สายัณห 225 นางสาวอรวรรณยา  รนิดวงดี 

206 นางสาวสุดารัตน  ภักด ี 226 นางสาวอรอนงค  แกวยอดเขา 

207 นางสาวสุธาทิพย  กุลรักษา 227 นางสาวอรอนงค  บุษบกออน 

208 นางสาวสุนิสา  คงชาต ิ 228 นายอรอพัน  เปาะซา 

209 นางสาวสุปราณี  นามรส 229 นางสาวอริสา  ออนเกลี้ยง 

210 นางสาวสุพรรณี  เท่ียงสูงเนิน 230 นางสาวอังคนา  แสนภักดี 

211 นางสาวสุรัตนวดี   ทองสงฆ 231 นางสาวอัจฉรา  คงคาวิภาสันติกุล 

212 นางสาวสุวรรณา  มณีหลำสะ 232 นางสาวอัจชาวดี  เรืองจันทร 

213 นางสาวสูไฮนี  สามะ 233 นางสาวอัญชุลี  ทุมโส 

214 นางสาวเสาวนีย  งามประดิษฐ 234 นางสาวอัมพร  แสงสี 

215 นางสาวหทัยทิพย  เครือมูล 235 นางสาวอัสมะ  ตาสา 

216 นางสาวไหมทอง  บุตตอินทร 236 นางสาวอาซียะห  หะมะ 

217 นางสาวอธิติยา  ซุนก่ี 237 นางสาวอามานี  หะยีมะสาและ 

218 นางสาวอนุสรา  เวฬุวะนารักษ 238 นางสาวอามีเนาะ  มะเจะ 

219 นางสาวอภิญญา  ใยมุง 239 นางสาวอารียา  พิมพแสนศรี 

220 นางสาวอรญา  กันทะมัง 240 นางสาวอารียา  อำมาลี 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

241 นางสาวอารีรัตน  คำทวี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

242 นางอินทิรา  แผนทอง 260 นางสาวกัญญกุลนัช  ราชมณี 

243 นายอุเทน  ไชยพล 261 นายกัลธนัสก  จันทรนก 

244 นางสาวเอมอร  เซ่ียงฉิน 262 นางสาวกานตสินี  เพชรสงฆ 

245 นางสาวฮาซานา  ลาเตะ 263 นายกิติภูมิ  ศรีหิรัญ 

246 นางสาวฮาซามี  วาหลง 264 นางสาวขวัญฤดี  สุนันท 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 265 นายคณาธิป  ดีคาบาเลส 

247 นางสาวกาญจนา  ประเสริฐ 266 นางสาวจารุณี  ลุงคำ 

248 นางสาวกิตติกานต  ลอย 267 นางสาวจิรสุดา  ศรีสวาง 

249 นางสาวใกลรุง  แพรสิน 268 นางสาวจิราวรรณ  เจนการ 

250 นายคชา  หมัดปองกัน 269 นางสาวจิวารีย  ติงสา 

251 นางสาวซีรีน  ปานนพภา 270 นางสาวจุฑามาศ  มูลสาร 

252 นางสาวนฤมล  วงคสิทธิ์ 271 นางสาวเจนจิรา  ขำทับ 

253 นางสาวนูรมี  มะติเยาะ 272 นายชัยวัฒน  วันชวย 

254 นางสาวพรญาณี  กิมประพันธ 273 นางสาวชุติมา  พวงธาต ุ

255 นางสาวพิมพใจ  หนูคง 274 นางสาวโชติรส  แดงส ี

256 นางสาวรัตนาภรณ  วงษหอม 275 นางสาวณัฐกานต  งะสมัน 

257 นางสาวสายพิน  เยอซอ 276 นางสาวดวงหทัย  อิทธิพร 

258 นางสาวสุภาภรณ  เมืองมา 277 นางสาวธนาวดี  กิตติรัตนธาดากุล 

259 นางสาวอทิตา  บินมา 278 นางธวัลรัตน  เพ็ชรมีศรี 

  279 นางสาวธันยมัย  ทิวะศะศิธร 

  280 นายธีระพงษ  สาครขันธ 
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281 นายนนธฤทธิ์  เพ่ิมมี 301 นายวิริยะ  เจริญพืช 

282 นางสาวนพรัตน  ชารีสูงเนิน 302 นายวิสัยทัศน  ปูเงิน 

283 นางสาวนัตธิยา  ไชยทอง 303 นางสาวศิริรัตน  พรมจันทร 

284 นางสาวนันทิกา  วัฒนสกุลศิริ 304 นางสาวศุภักษร  เพชรมีศรี 

285 นางสาวบุณฑริกา  วรยศศรี 305 นายสมชาย  วรารักษพิทักษ 

286 นางสาวพรพรหม  แกวตระการ 306 นายสมรรถพงศ  ขจรมณี 

287 นางสาวภัทธิรา  ศุภสินถาวรกุล 307 นางสาวสิโรธร  อนุสรณ 

288 นางสาวภัทรานิษฐ  สิงหวิรัตน 308 นางสาวสุชาดา  ทนนกลิ่น 

289 นางสาวภาวิณี  ทองอ่ิม 309 นางสาวสุดา  แสนโซง 

290 นางสาวภาวิณี  เศษสรอย 310 นายสุริยะ  ไพบูลยรุงเรือง 

291 นายมนัสนันท  สุริยวงค 311 นายอดิศวร  สุขพันธุถาวร 

292 นายมะวาวี  หะยียุโสะ 312 นายอภิวัฒน  นวลศร ี

293 นางสาวรัชนก  ดีรัศมี 313 นายอภิสิทธิ์  สุทธิกุล 

294 นางลินดา  ศิลปะดำรงกุล ริบิแยร 314 นายอรรคพล  ชุติมากุล 

295 นายเลิศพงศ  พุฒพันธพงศ 315 นางสาวอโรชา  ถ่ินไพบูลย 

296 นายวรพล  ทวีอินทร 316 นางสาวอลิชา  รุงสกุล 

297 นายวราวุฒิ  สวสัดิ์กิจ 317 นางสาวไอรัน  ประทีปพรศักดิ์ 

298 นายวรุฒ  คุมดวง ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

299 นางสาววาณี  ฤทธิ์เดชวงศ 318 นางสาวกมลวรรณ  วงศพันธุ 

300 นางสาววิภาวี  แกมประเสริฐสุข 319 นางสาวกัญญาวีร  จั่นทอง 

  320 นางสาวกันยกร  บัณฑิต 
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แถวที่ 9 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

321 นางสาวกิราพร  พนมทิพย 341 วาท่ีรอยตรีหญิงณัฎฐา สืบรอด 

322 นายไกรวิชญ  พินิจกุล 342 นายณัฐชนน  สุขสมบญุ 

323 นางขวัญแกว  บุญสง 343 นายณัฐพงษ  ศรีสันต 

324 นายคงเดช  แดงมณี 344 นางสาวตอยีบะ  วาเด็ง 

325 นายจักรกฤษณ  กลึ่งกลาง 345 นางสาวทัศนีย  อินทนาจ 

326 นายจักรภัทร  ชัยหมก 346 นางสาวทาริกา  แสงโย 

327 นายจามิกร  วงชมพู 347 นายเทพยุทธ  ดิถีเพ็ง 

328 นางสาวจารุณี  ปอมหิน 348 นายธรรมนูญ  สีลาสม 

329 นางสาวจินดา  กวดสำโรง 349 นางสาวธิดารัตน  วัชชิร 

330 นางสาวจิราพร  จัดกสิกรรม 350 นายธิติวัฒน  ชูระมาน 

331 นางสาวจุฑามาศ  เทาศิริ 351 นายธีรวัฒน  ทรายคำ 

332 นายชนกานต  เลขยัน 352 นางสาวนรกมล  บัณฑิตย 

333 นางสาวชนิดาภา  ประกอบเสียง 353 นายนองเล็ก  ฟกทอง 

334 นางสาวชลนิกานต  ไพชำนาญ 354 นางสาวนัสริน  ยูน ุ

335 นางสาวชอผกา  ผิวฝาด 355 นางสาวน้ำฝน  ศรีอัสดร 

336 นางสาวชุลีพร  ปนนิ่ม 356 นางสาวนิภาพร  ขาวงาม 

337 นายโชคชัย  พันวิส ู 357 นางสาวนูรไอนี  บากา 

338 นางสาวซัยนับ  ปะเงาะ 358 นางสาวนูรฮาซีก่ิน  อนุศาสนบุตร 

339 นางสาวฐิตินันท  เจือจันทร 359 นางสาวนูรุลฮูดา  มาจำ 

340 วาท่ีรอยตรีณรงคฤทธิ์  จำปาเทศ 360 นางสาวเนตรชนก  วัชระวรากรณ 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

361 นางสาวโนซีตา  ฉุนลุน 381 นายฟาดิล  การี 

362 นายบรรพต  พรมจันทร 382 นายภัทรพงศ  สันติธรรมพงศ 

363 นางสาวบาซีเราะห  แกตอง 383 นางสาวภัทรา  ศิริรัตน 

364 นางสาวบุญธิดา  ฉิมสุด 384 นางสาวภาวินี  จันทรเชื้อ 

365 นางสาวบุษยมาส  ตามประวัต ิ 385 นางสาวมัจฉิมา  สุพงษ 

366 นางสาวปณิดา  ยังสุนิตย 386 นางสาวมุฑิตา  พุทฒนวน 

367 นายประดิษฐ  สีมา 387 นางสาวเมริษา ปรีชา 

368 นายปุญชรัสม์ิ ไพรอนันต 388 นางสาวยุภาพร  งามวิลัย 

369 นายพงศกร  นาคมชม 389 นางสาวยุวดี  สะมะอุน 

370 นางสาวพรพรรณ  จำปาเรือง 390 นางสาวรชยา  ศกุนะสิงห 

371 นางสาวพรรณทิภา  ศรีเกษ 391 นายรณชัย  ตุนวงษา 

372 นางสาวพรารัตน  ทรงทองคำ 392 นางสาวรัชวรรณ  กุลเนตร 

373 นางสาวพฤกษลักษณษา  เจริญเนตร 393 นางสาวรัตนภรณ  พลเยี่ยม 

374 นายพัชระ  เปรมชัยปราการ 394 นางสาวรัตนา  บุญชู 

375 นายพิทยา  ผองโสภณ 395 นางสาวรัตนา  วิสาสัย 

376 นางสาวพิภัสสร  ขินหนองจอก 396 นางสาวรุงนภา  นามวิชัย 

377 นายพีระพล  เวชศาสตร 397 นางสาวลัดดา  ภูมิพระบุ 

378 นายพุฒิพงศ  ทำดี 398 นางสาวลัดดาวัลย  ทรงสวัสดิว์งศ 

379 นางสาวเพชรรัตน  พูเสา 399 นายวรวุฒิ  แสงอินทร 

380 นางสาวเพียนทิพย  ศรฤทธิ์ 400 นางสาววริญญา  บุตรหลำ 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

401 นางสาววันพฤกษา  เสริมสุขยิ่ง 421 นางสาวสีตีมารียัม  สาอิ 

402 นางสาววัลยา  คงม่ัง 422 นางสาวสุกัญญา  ชวยมี 

403 นางสาววาทินี  ขุนภักดี 423 นางสาวสุกัญญา  นาคทอง 

404 นายวิชญพล  อินใหม 424 นายสุธันชัย  ลิ้มสกุล 

405 นางสาววิภา  มาเขา 425 นางสาวสุพรรษา  ชัยสุวรรณ 

406 นางสาววิไลวรรณ  หลาวัน 426 นางสาวสุพรรษา  พุมจันทร 

407 นายศรายุทธ  พงษเสวี 427 นางสาวสุพัตรา  บิดาสกุล 

408 นางสาวศรีสมร  เวียงนน 428 นางสาวสุภาพร  มูลหอม 

409 นางสาวศศิวิมล  รัตถา 429 นางสาวสุภาภรณ   คุมโภคา 

410 นางสาวศิริพร  กงลอม 430 นายสุรเชษฐ  วัฒนาพร 

411 นายศิริมงคล  นิยะพัฒน 431 นายสุรพล  วรนันสิทธิ ์

412 นางสาวศิริรัตน  หมัดรอด 432 นางสาวสุรัตนดาวัญ  ศรีชะอุม 

413 นางสาวศิริวรรณ  แกวคำ 433 นางสุรียพร  ดีชัยรัมย 

414 นายสมภพ  สะใบ 434 นางสาวสุรียา ขาลี 

415 นางสาวสมรัก  บุญหาญ 435 นายสุวรรณ  มากทอง 

416 นางสาวสรารัตน  ศรีเทพ 436 นางสาวสุวรรณา  พันธุชัยยา 

417 นางสาวสรีณา  พรสิริ 437 นางสาวสุวรา  เทพศรีหา 

418 นางสาวสายทอง  ธงแถว 438 นางสาวสุฮานา  ดิเยาะ 

419 นายสิทธิโชค  ภูผา 439 นางสาวเสาวภา  แสงแกว 

420 นางสาวสิริทร  ออนม่ิง 440 นางสาวเสาวรักษ  ขุนทิพย 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

441 นายอณัฐชา  บุญมากงามสงา 461 นางสาวกนกกาญจน  ศรีมอ 

442 นายอนุชา  ตันเยี่ยม 462 นางสาวกนกนาฏ  นอยนาค 

443 นางสาวอภิญญา  เพชรบูรณิน 463 นางสาวกนกพร  กำเนิดรักษ 

444 นางสาวอรทัย  ฐิติวณิชยา 464 นางสาวกนกวรรณ  ทะเลลึก 

445 นางสาวอริตา  แกสมาน 465 นางสาวกนกวรรณ  ม่ังมี 

446 นางสาวอลิสา  เจะนะ 466 นางสาวกนกวรรณ  มูละ 

447 นางสาวอัสนีซา  มามะ 467 นางสาวกมณทรรศน  เรียบรอย 

448 นางสาวอัสลีนา  หมะเกะ 468 นางสาวกมลทิพย  คิดสวน 

449 นางสาวอาพร  กิจจาทรัพย 469 นางสาวกมลเนตร  เรียบรอย 

450 นางสาวอาภรพรรณ  ศิริกุลเจริญผล 470 นางสาวกมลพร  มงคลศรี 

451 นางสาวอาวาตีฮ  ยูโซะ 471 นางสาวกมลพรรณ  งานกระโทก 

452 นางสาวอิศรา  วิเศษ 472 นางกมลวรรณ  อยูอน 

453 นายอิสมะแอ  เปาะเยะ 473 นางสาวกมลศรี  ขุนไชยการ 

454 นางสาวอุมมีกลือซง  บินมามุ 474 นางสาวกรกนก  ภูเขียว 

455 นางสาวอุไรวรรณ  ทำทอง 475 นายกรทักษ  อุดมเมฆินทร 

456 นายเอกชัย  ลักษณนารานนท 476 นางสาวกรรณิกา  เกษมจิตร 

457 นายเอกราช  พรงาม 477 นางสาวกรรณิการ  มะธิมะตุ 

458 นายเอกลักษณ  พรงาม 478 นายกฤษดา  ฝายเปน 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) 479 นางสาวกวินตรา  ศาสนวิบูลย 

459 นางสาวกชพรรณ  แวมประชา 480 นางสาวกัญจนพร  ตรีศาสตร 

460 นางสาวกชมน  กุลคำ   
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แถวที่ 13 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

481 นางสาวกัญยรัตน  ศรีเปารยะ 501 นางสาวขวัญฤทัย  อินทรฤทธิ์ 

482 นายกัมปนาท  เหลาจันทร 502 นายคงศักดิ์  คะวิลัย 

483 นางสาวกัลยกมล  ระยา 503 นางสาวคัชชาวี  ศรีเชียงสา 

484 นางสาวกัลยานี  คงจันทร 504 นางสาวจนิสตา  กรษดีย 

485 นางสาวกาญจนพร  สมัยใหม 505 นางจริญญา  กอนโพธิ ์

486 นางสาวกาญจนา  จักรวัติ 506 นางสาวจริญาพร  ปรังเจะ 

487 นางสาวกาญจนา  แซเจ็ง 507 นายจักรกริช  แกนการ 

488 นางสาวกาญจนา  นาเจริญ 508 นางสาวจันทรจิรา  เพชรนอย 

489 นางสาวกาญจนาภรณ  ทองแพรว 509 นางสาวจันทิมา  สุดด ี

490 นางสาวกาดีนี  มะเด็ง 510 นางสาวจามจุรี  สาอุด 

491 นางสาวกิตติญาภรณ  พัฒนะจำรูญ 511 นายจิณณณัฏฐี  ทองสีทอง 

492 นางสาวกุณฑรี  อยูสุข 512 นางสาวจติติมา  ศิริวัฒนากุล 

493 นางสาวกุลณัฐ  แกวสุวรรณ 513 นางสาวจิตรินีย  จันทรสอง 

494 นางสาวกุลริศา  ยิ่งกำแหง 514 นางสาวจิตสุมน  ปานพรหม 

495 นางสาวเกวลิน  หาญจันอัด 515 นางสาวจินตนา  แซยะ 

496 นางสาวเก้ือกูล  โสรถาวร 516 นางจิระนุช  อรัญรัตนเสนีย 

497 นางสาวขนิษฐา  ทุมมาโต 517 นางสาวจิราพัชร  กัลปา 

498 นางสาวขนิษฐา  วิเศษวงษา 518 นางสาวจิราภรณ  สีบรรเทา 

499 นางสาวขวัญตา  น้ำเยื้อง 519 นางสาวจิราวรรณ  จินดา 

500 นางสาวขวัญฤดี  อนุลีจันทร 520 นางสาวจิราวรรณ  โสธร 
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แถวที่ 14 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

521 นางสาวจุฑาภรณ  พาลาด 541 นางสาวชยุดา  จุนเหง 

522 นางสาวจุฑามาศ  แกวกลิ่น 542 นางสาวชรินรัตน  พ่ึงพรพรหม 

523 นางสาวจุฑามาศ  คำเมือง 543 นางสาวชลธิชา  นามกระบือ 

524 นางสาวจุฑามาศ  จันระหงษ 544 นางสาวชอลัดดา  แววศร ี

525 นางสาวจุฑามาศ  ดับทุกข 545 นายชาญวิทย  สัตยะพงษพันธุ 

526 นางสาวจุฑามาศ  พงศรี 546 นางสาวชารีฟะ  ดอละ 

527 นางสาวจุฑารัตน  คำมะลา 547 นางสาวชิดกมล  สาจิตร 

528 นางสาวจุฑารัตน  เศียรอุน 548 นายชิตพล  ประดิษฐ 

529 นางสาวจุฑามณี  รักประยูร 549 นางสาวชุติมา  ตรีสมุทร 

530 นางสาวเจนจิรา  ศรีสรางคอม 550 นางสาวชุติวรรณ  มุสิกะ 

531 นางสาวเจนจิรา  สมบูรณ 551 นายโชคชัย  แทนกระโทก 

532 นายเจริญกิจ  พุฒเจริญ 552 นางสาวซารีลา  หะยีสาและ 

533 นายเจริญชัย  ชิณะว ิ 553 นางสาวซูนีตา  เจะฮะ 

534 นายฉัตรชัย  ทองทวี 554 นางสาวโซเฟย  ดอเลาะ 

535 นางสาวชญานิศ  นวลมี 555 นางสาวญาณี  พุดชาลี 

536 นางสาวชญานี  ศิลปเบญจพร 556 นางสาวฐาปนี  จันทรแกว 

537 นางสาวชญาภา  บุญตามหนุน 557 นางสาวฐิติพร  ดีเจริญ 

538 นางสาวชนากานต  ทองบริบูรณ 558 นางสาวฐิติมา  ขำดำ 

539 นางสาวชมัยทิพย  โพธิ์อินทร 559 นางสาวฐิติมา  จูทะรักษ 

540 นางสาวชไมพร  ผาเนตร 560 นางสาวฐิติรัตน  กลัดเพชร 
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แถวที่ 15 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

561 นายณรงค  ก่ิงกัน 581 นางสาวดรุณี  บัวจันทร 

562 นางสาวณัชชา  ภูภักด ี 582 นางสาวดวงจิต  พิมายนอก 

563 นางสาวณัฐชยา  เกงตรง 583 นางสาวดารณี  เชื่องแสง 

564 นางสาวณัฐชลิตา  กลับเอียด 584 นางสาวดาวพระศุกร  บุญเจิง 

565 นางณัฐฐา  ชื่นรัมย 585 นางสาวดุสิตา  ลือโสภา  

566 นางสาวณัฐณิชา  ซายเกลี้ยง 586 นายตะวัน  ท้ิงปากถ้ำ 

567 นางสาวณัฐธิดา  เกิดทองมี 587 นางสาวเต็มสิริ  ออนแกว 

568 นางสาวณัฐธิดา  วงษด ี 588 นายทศพร  อ้ันขาว 

569 นางสาวณัฐธิยาพร  มาตยะขันธ 589 นายทศพล  บะวงษ 

570 นายณัฐนันกร  ถุงทอง 590 นางสาวทัดดาว  บุญวิจิตร 

571 นางสาวณัฐพร  ปรีบูรณ 591 นางสาวทิพยพาพร  อุบลนอย 

572 นายณัฐพล  ทรงคุณ 592 นางสาวทิพยอาภา  ขอบเหลือง 

573 นายณัฐพันธุ  เศวตร 593 นางสาวทิพรัตน  ไพรบึง 

574 นางสาวณัฐมล  กันสุข 594 นางสาวทิพวรรณ  เรืองมณี 

575 นางสาวณัฐริกา  โพทอง 595 นายธนพงษ  เทียมศรี 

576 นายณัฐวัฒน  คำยันต 596 นางสาวธนพร  คำแพง 

577 นางสาวณัฐวิภา  โพดทรง 597 นางสาวธนวรรณ  นอยสวุรรณา 

578 นายณัฐวุฒิ  โพธิกุล 598 นายธนวรรธน  ธุระมาน 

579 นางสาวณิชากร  แผลงเวช 599 นายธนวัต  สังขปาน 

580 นางสาวณิชาภัทร  ภาคภูมิ 600 นายธนากร  สุขดิษฐ 
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แถวที่ 16 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

601 นายธนาคาร  อึกทองจอม 621 นางสาวนัฐสุภา  กตะศิลา 

602 นางสาวธนาภรณ  บุญจันทร 622 นางสาวนันตยา  อุนเมือง 

603 นางสาวธนิดา  แกวเนตร 623 นางสาวนันทรรินทรทราย  ดีทัพไทย 

604 นายธรรพณธร  สอนโกษา 624 นางสาวนันทวัน  ราชคม 

605 นางสาวธัญญาเรศ  ชวยโพกลาง 625 นางสาวนันธวรรณ  นรนารถ 

606 นางสาวธัญลักษณ  ฤทธิกุล 626 นางสาวนาฏยา  ประเสริฐสังข 

607 นางธันยชนก  อินทุวงศ 627 นางสาวนาถยา  ยะลา 

608 นางสาวธาริณี  สมจริง 628 นางสาวน้ำทิพย  อำมา 

609 นางสาวธิดานันท  สายนาค 629 นางสาวน้ำฝน  ควงขุนทด 

610 นางสาวธิดารัตน  รอดกูล 630 นางสาวน้ำหวาน  จุลทว ี

611 นางธิติญาณี  พรวิษณุ 631 นางสาวนิตยา  สีหาราช 

612 นางสาวนงนภัส  วงษสุทิน 632 นางสาวนิฟาตีนี  นิเซ็ง 

613 นางสาวนงลักษณ  วันไชย 633 นางสาวนิภาพร  ชุมแสง 

614 นางสาวนพรัตน  กลิ่นอบเชย 634 นางสาวนิภาพร  ทองมาลัย 

615 นางสาวนรินทร  คงสวัสดิ ์ 635 นางสาวนิรมล  เหลาปญญา 

616 นางสาวนลินี  คลายอุดม 636 นางสาวนิศารัตน  หมวกสกุล 

617 นางสาวนลินี  ฤกษมีชัย 637 นางสาวนิฮาซามา  กายาดา 

618 นายนวศรนย  ไมถึง 638 นางสาวนุรอัยนี  งะสมัน 

619 นางสาวนัฎศิมา  หวังโสะ 639 นางสาวนูซีรา  สะมะแอ 

620 นางสาวนัฐธนิดา  เมยมงคล 640 นางสาวนูรอีมัน  ดือราแม 
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แถวที่ 17 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

641 นางสาวนูรีฮัน  ซง 661 นางสาวปรียาภรณ  เกษแกว 

642 นางสาวนูรีฮัน  ยูน ุ 662 นางสาวปวีณา  โจกกลาง 

643 นางสาวนูรุลฮูดา  หะยีตาแฮ 663 นางสาวปสวรรณ  ศักดิ์จาย 

644 นางสาวนูรูอีซาบะห  เจะดอเลาะ 664 นายปณณฑัต  วิภาคหัตถกิจ 

645 นางสาวเนตรนพิศ  จิตรขาว 665 นางสาวปทมวรรณ  บุญศรี 

646 นางสาวโนรอัสมี  อีแต 666 นางสาวปานทิพย  แกวมงคล 

647 นางสาวโนรฮายาตี  อาลี 667 นางสาวปารีดาห  ยีมะแซ 

648 นายบัซซาล  เจริญฤทธิ์ 668 นางสาวปนอุมา  ศิริวาริน 

649 นายบัวนิลุบล  สมเกียรติศรีชาต ิ 669 นางสาวปยธิดา  เกลี้ยงเก้ือ 

650 นางสาวบัวบาน  ปูแตน 670 นางสาวปยะนันท  ชื่นชม 

651 นางสาวบุณยานาง  ดำทองสุก 671 นางสาวปยะวัน  ชวยช ู

652 วาท่ีรอยตรีบุรินทร  จรพงษ 672 นางสาวปุณยวีร  เปาปาเถ่ือน 

653 นางสาวบุษกร  รักษา 673 นายปูรวิทญ  ฮกเลา 

654 นางสาวบุษบา  ครึ่งฟา 674 นางสาวแปงร่ำ  หนักเกิด 

655 นางสาวเบญวรรณ  พนัสรัมย 675 นางสาวฝนทิพย  หลิบแกว 

656 นางสาวเบญจวรรณ  วงษลา 676 นางสาวพรกนก  สุปนบุตร 

657 นางสาวปณิดา  ทนยิ่ง 677 นางสาวพรชิตา  สาม 

658 นางสาวปภาดา  คงพลปาน 678 นางสาวพรทิวา  อาจรัมย 

659 นางสาวประภัสสร  สังคหะ 679 นางสาวพรประภา  มาฉาย 

660 นางสาวปรียชญา  เทียนขวัญ 680 นางสาวพรรณวดี  เพชรไชยา 
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แถวที่ 18 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

681 นางสาวพรแสงอรุณ  ธรรมศิล 701 นางสาวไพรนา  ชวงโชต ิ

682 นางสาวพฤกษา  สุขจุล 702 นางสาวฟาตอหนะ  ปดอเลาะ 

683 นางสาวพัชราพร  เทศทอง 703 นางสาวฟาตีเมาะ  กามา 

684 นางสาวพัชรินทร  อินตรี 704 นางสาวฟาตีฮะห  นิอูมา 

685 นางสาวพัสตราภรร  กลิ่นเทศ 705 นางสาวฟารีซัน  ตาเวยาเต 

686 นางสาวพาฝน  บุญฤทธิ์ 706 นางสาวภคินี  กันประดับ 

687 นายพิชญฌยุตม  นาคนาคา 707 นางสาวภักรศรี  พันชูรัตน 

688 นางสาวพิชานันท  พ่ีพิมาย 708 นางสาวภัทธิรา  วงกต 

689 นางสาวพิชามญชุ  บุญเรือง 709 นางสาวภาวินี  ฉิมใหม 

690 นางสาวพิณฤดี  รูปพรม 710 นางสาวมณฑิรา  ผอมคลี่ 

691 นางสาวพิมชฎา  โมธรรม 711 นางสาวมณัญยา  บัญญัติ 

692 นางสาวพิมศิริ  สงแปน 712 นางสาวมณีทัย  ใจทน 

693 นางสาวพิรมน  บุญชิต 713 นางสาวมณีทิพย  พรหมภักดี 

694 นางสาวพิศสมัย  จันทะโชติ 714 นางสาวมณีนุช  หรรษานภากุล 

695 นายพีรวัฒน  เรืองศรี 715 นางสาวมณีรัตน  ดวงเผือก 

696 นางสาวเพ็ญปภาสิทธิ์  อินทรแกว 716 นายมนทกานต  จิตภิรมย 

697 นางสาวเพียงใจ  ใจแกว 717 นางสาวมัลลิกามาศ  หม่ืนหาวงค 

698 นางสาวแพรพรรณ  เพชรประเสริฐ 718 นางสาวมารีแย  แฉและ 

699 นางสาวแพรพลอย  ยุพดี 719 นางสาวมารีแย  สะมะแอ 

700 นางสาวแพรวพรรณ  นักธรรม 720 นางสาวมาลิสา  อ่ิมอุรัง 
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แถวที่ 19 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

721 นางสาวมุฮซินีน  วงสถาปตย 741 นางสาวรัตนา  สุทธิสา 

722 นางสาวเมธาวี  ทองเชื้อ 742 นางสาวรัตนาภรณ  แกวไพลิน 

723 นางสาวเมธินี  สีดำ 743 นางสาวรุงทิวา  ผันกลาง 

724 นางสาวเมษนี  นุยนิ่ง 744 นางสาวรุจิรา  จันทราศรี 

725 นางสาวยศวดี  ปากบารา 745 นางสาวรุสมินี  อาแวเจะลี 

726 นายยุทธพิชัย  คงศิริ 746 นางสาวรูซีลาวาดี  เปาะมะโวะ 

727 นางสาวยุวดี  เรืองปราชญ 747 นางสาวเรืองฤทธิ์  ทนฤทธิ์ 

728 วาท่ีรอยตรีโยธิน  สุดตะพรม 748 นายฤทธิเดช  นามเพ็ชร 

729 นายรพีภัทร  รามณี 749 นายลภัสรดา  แกวหัวไพร 

730 นางสาวรอบีอะ  ขาเดร 750 นางสาวลาตีพะห  บินมามะ 

731 นางสาวรอฮานา  บือราเฮง 751 นางสาวลีลาวดี  จันทรอินทร 

732 นางสาวรังสิยา  คำศรี 752 นางสาววงศกนก  ขาวแสง 

733 นางสาวรัชดา  พับขุนทด 753 นางสาววนิดา  นำมนตร ี

734 นางสาวรัชนก  ฤทธิ์เทวา 754 นางสาววรดา  บาโหย 

735 นางสาวรัชนีกร  สุดใจ 755 นายวรพล  ทศพิมพ 

736 นางสาวรัชนีพร  ศรีพันดร 756 นางสาววรรณพร  ศรีเสวต 

737 นางสาวรัตติยา  สรอยกระโทก 757 นางสาววรรณภา  อดทน 

738 นางสาวรัตติยากร  หลักบุญ 758 นางสาววรรณฤดี  ทองแซม 

739 นางสาวรัตธิยากร  แกวราบ 759 นายวรวัตร  โยงรัมย 

740 นางสาวรัตนดาวัล  ปราสัยงาม 760 นางสาววรัญญา  โปสู 
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แถวที่ 20 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

761 นางสาววรางคณา  บุญฤทธิ์ 781 นางสาวศรีสุวรรณ  ผลากุล 

762 นางสาววราพร  แยมสมัย 782 นางสาวศศินา  ปานนพภา 

763 นางสาววริศรา  บัวผัน 783 นางสาวศันสนีย  ดูดิง 

764 นางสาววริศรา  ยึดพวก 784 นางสาวศิรินันท  สุวรรณ 

765 นางสาววลิดา  สมรัตน 785 นางสาวศิริพร  เทาเฮา 

766 นายวัชระ  สิงหสินธุ 786 นางสาวศิริภรณ  ทาววิบูลย 

767 นางสาววัชรีน  พลเยี่ยม 787 นางสาวศิริรัตน  ศรีสุริยาวัฒน 

768 นางสาววัชรีภรณ  ยั่งยวน 788 นายศิวภุชค  จันทรศิริศร ี

769 นางสาววันเพ็ญ  ชัยคง 789 นางสาวศุภมาส  กูเมือง 

770 นางสาววาทินี  บุญเผือก 790 นางสาวศุภากร  นามกันยา 

771 นางสาววายามา  ยางจันทร 791 นางสาวศุภานันท  ผลาทิพย 

772 นางสาววาสนา  แกวดานกลาง 792 นางสาวสกรรจวงศ  มิตรประเสริฐ 

773 นางสาววิจิตรา  ไหลหลั่ง 793 นางสาวสญามส  ปานจันทร 

774 วาท่ีรอยตรีหญิงวิชุดา  จงปตนา 794 นางสาวสมจิตร  เบ็ญเจริญ 

775 นางสาววิภาวี  กลับศร ี 795 นายสมประสงค  โพธิ์ลาม 

776 นางสาววิมล  ไชยสิทธิ ์ 796 นางสาวสมฤทัย  ขาวปน 

777 นายวีรยุทธ  วงษทอง 797 นางสาวสรณสิริ  สุขมาก 

778 นางสาวศรสวรรค  นุนรักษา 798 นางสาวสรัลพร  ชลธ ี

779 นางสาวศรัญญา  ผาดโผน 799 นางสาวสลิตตา  โมราเจริญ 

780 นายศราวุฒิ  บุญอาจ 800 นายสาธิต  ทัพทิมจันทร 
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แถวที่ 21 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

801 นางสาวสาริณี  ดำด ี 821 นางสาวสุทธิดา  ศรีโภคา 

802 นางสาวสิทธิรันดร  มากชวย 822 นางสาวสุทารักษ  กตัญู 

803 นายสิทธิศักดิ์  สมิงนาง 823 นายสุทิน  อำพร 

804 นางสาวสิรินทรมาศ  บันลือเขตต 824 นางสาวสุธิดา  สำผัด 

805 นางสาวสิรินยา  หมาดบ ู 825 นางสาวสุธินันท  บุญปลอด 

806 นางสาวสิรินาถ  ดอกไม 826 นางสาวสุนารี  จำลอง 

807 นางสาวสิริมาศ  เชื้อบัณฑิต 827 นางสาวสุนิตา  ราชวงศ 

808 นางสาวสิริรตัน  นามสวาง 828 นายสุนิติ  นามศิริพงศพันธุ 

809 นางสาวสุกัญญา  บาศรี 829 นางสาวสุนิษา  มาสุริยะ 

810 นางสาวสุกัญญา  เบานอก 830 นางสาวสุพรรนณี  ประสิทธิ์ 

811 นางสาวสุกาญญา  คุณชางทอง 831 นางสาวสุพัตรา  ทองรอด 

812 นางสาวสุขุมาล  ศรีบุญรอด 832 นางสาวสุพิศดา  ดาวพัฒนพงศ 

813 นางสาวสุชาดา  นาสิงคาร 833 นางสาวสุภาพร  ปุยเงิน 

814 นางสาวสุชาดา  สุขตระกูล 834 นายสุรพศ  เนียมสุวรรณ 

815 นางสาวสุดาทิพย  ศิลาขาว 835 นายสุรันต  ธรรมา 

816 นางสาวสุดารัตน  พัฒนา 836 นางสาวสุรายา  ตาเยะ 

817 นางสาวสุดารัตน  ภูสิน 837 นางสาวสุวดี  มุขมนตรี 

818 นางสาวสุดารัตน  สวัสดิ ์ 838 นางสาวสุวรรณา  หม่ืนละมาย 

819 นางสาวสุดารัตน  สุวรรณโชต ิ 839 นายสุวัฒน  นาสุนทร 

820 นางสาวสุทธิดา  ไลทัน 840 นางสาวสุวัยนี  ลอเด็ง 
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แถวที่ 22 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

841 นางสาวสูไฮลา  มะเย็ง 861 นางสาวอมรรัตน  ศรีบัวลา 

842 นายเสฏฐวุฒิ  สมสุข 862 นางสาวอรญา  วิลาวรรณ 

843 นางสาวเสาวภา  บุญเผือก 863 นางสาวอรไท  ม่ันคง 

844 นางสาวเสาวลักษณ  สารคุณ 864 นางสาวอรไท  สันตวะกุล 

845 นางสาวอดุลยรัตน  ภูยงค 865 นางสาวอรวรรณ  บุญคง 

846 นางสาวอนัญญา นนทพา 866 นางสาวอรอนงค  ทรงแกว 

847 นายอนันตพล  แรเพชร 867 นางสาวอรอุมา  เกลี้ยงแกว 

848 นายอนาวิน  เดโชศาสตร 868 นางสาวอรอุษา  สุทธิสิงห 

849 นางสาวอนิตตา  มาลีกามัน 869 นางสาวอรัญญา  กาละปกษ 

850 นายอนุกูล  ทับทิม 870 นางสาวอรัญญา  อัตตสินทอง 

851 นางสาวอนุชิดา  โยธ ี 871 นางสาวอัคลีมิน  ลอหะ 

852 นายอนุศักดิ์  แหวนเงิน 872 นางสาวอังคณา  ขุนสันเทียะ 

853 นางสาวอโนชา  เปาทอง 873 นางสาวอันตรา  มิตรมังกร 

854 นางสาวอภันตรี  สันรัมย 874 นางสาวอัฟซะ  ทองรอง 

855 นายอภัยพงค  จงราบ 875 นางสาวอัมรา  สุนามวงค 

856 นางสาวอภัสรา  บุญเย็น 876 นางสาวอัสมะ  ขาลี 

857 นายอภิชาต  พลนุย 877 นางสาวอัสมะห  เจะเลาะ 

858 นางสาวอภิญญา  เตสกุล 878 นางสาวอัสวันนีย  เจะดาโอะ 

859 นางสาวอภิญญา  ศรีกุลวงษ 879 นางสาวอาทิตยาภรณ  เพียรกิจ 

860 นายอภิวัฒน  อุทัยชิต 880 นางสาวอานิสา  วงษกัลหา 
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แถวที่ 23 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

881 นางสาวอาฟนาน  แวดอเลาะ 901 นางสาวฮาลี่หมะ  สาเหล็ม 

882 นางสาวอารยา  ถ่ินวัฒนประกอบ 902 นางสาวไฮรีนา  อันนันหนับ 

883 นางสาวอารยา  ประทุมแกว ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

884 นางสาวอาระนะ  ทุมมาล ี 903 นางสาวกาญจนา  ทับมีชัย 

885 นางสาวอารีตา  นวนด ี 904 นางสาวกำไรมาศ  ชัยเลิศ 

886 นายอารีฟน  สนัขะหรี 905 นางสาวจารุพร  บัวดวง 

887 นางสาวอารียา  ศรีชามก 906 นางสาวจิรัชยา  ชัยรัตน 

888 นางสาวอาอีซะ  โดยราหมาน 907 นางสาวชนนิกานต  มูฮำหมัด 

889 นายอิดรีส  สลาหลง 908 นางสาวณดาพิมพ  ทองหีต 

890 นางสาวอินทิรา  ทับแกว 909 นางสาวณัฐชยา  งามมานะ 

891 นางสาวอินทิรา  อมัจกุล 910 นายณัฐธีร  เมธาธีรโรจนกุล 

892 นางสาวอินทุอร  ขำทับ 911 นางสาวณิชารีย  บาเปย 

893 นางสาวอุใบหยะ  หีมจิตร 912 นางสาวดุษณีย  สินธุเดชากุล 

894 นางสาวอุมาภรณ  คะเชนทร 913 นายธนะโรจน  ฉิมพลี 

895 นางสาวอุไรนะ  นาวาทอง 914 นายธรรมราช  วรเมท 

896 นางสาวอุสมารา  แมเยะ 915 นายนพพิชญ  อิสสระพงษ 

897 นายเอกชัย  ศรีสุระ 916 นางสาวนลินนิภา  รังหอม 

898 นางสาวไอลดา  ศรีดาสุข 917 นางสาวนุสบา  นาคนาวา 

899 นางสาวฮาซีนา  พันชั่ง 918 นางสาวบุญฑริก  เหมิกจันทึก 

900 นางสาวฮานัน  เจะเงาะ 919 นางสาวปารวี  พัดเย็นใจ 

  920 นางสาวปาลีรัฐ  วงศสวรรค 
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แถวที่ 24 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

921 นายพงศภพ  กลิ่นนิ่มนวล 941 นายกลยภัทร  สุวรรณกูด 

922 นางสาวพิราวรรณ  ทิพยลม 942 นางสาวเกษมณี  ศรีกะชา 

923 นายพุทธิภูมิ  สุจารีกุล 943 นางสาวเกสยรา  ประชามอญ 

924 นางสาวภาพิมล  ทองเปรียบ 944 นางสาวจิดาภา  ทองสกุล 

925 นายยสินทร  ทิพยกองลาศ 945 นายจิราธิป  ตุมภักดี 

926 นางสาวยุวดี  รุงโรจน 946 นางสาวจีรวรรณ  ทองเนียม 

927 นายวิทวัตร  วงษขันธ 947 นางสาวจุฑามาศ  ทาคีรี 

928 นางสาววิลาวัณย  ศรีทวีลาภสกุล 948 นายฉัตรชัย  ศรีคล้ำ 

929 นางสาววิลาสิณี  ศรีทวีลาภสกุล 949 นางสาวชนากานต  คุมเขตต 

930 นางศิริพิลาศ  ภักดีวิบูล 950 นางสาวชุตินันท  น้ำเท่ียง 

931 นางสาวสิริยากร  ศรีสมัย 951 นายฐากูร  กังตพร 

932 นางสาวสุธิดารัตน  กมลรัตน 952 นายฐิตวัฒน  คงทน 

933 นายเสนห  คนชาญ 953 นางฐิติมา  ซอนเนอ 

934 นางสาวอริสรา  หมัดปองกัน 954 นายณภัค  นครพัฒน 

935 นางสาวอาภัสราพร  สมนาแซง 955 นายณัฐชา  จตุพรไพศาล 

936 นางสาวอาศิรา  กองเปง 956 นายณัฐวุฒิ  ผิวสรอย 

937 นางสาวอินทิรา  ปกษาชาติ 957 สิบเอกณัฐวุฒิ  สังขตอง 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 958 นายณัฐวุฒิ  แสงสุวรรณ 

938 นางสาวกนกวรรณ  เวชประสิทธิ์ 959 นายณัฐสิทธิ์  เครือเพชร 

939 นางสาวกรกนก  ชัยเลิศ 960 สิบเอกทัชชกร  เอ่ียมมาธุสร 

940 นางสาวกรกนก  ชาดี   
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ณ อาคาร KLB 301  

แถวที่ 25 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

961 นายธเนศ  เดชโสภา   981 นายศรันย  เทียนชัยเกิดศิลป 

962 สิบเอกธวัชชัย  จิณไชย 982 นางสาวศศิวิมล  เกตุประยูร 

963 นางสาวนัทธมน  เชาวภาษี 983 นายศักดิ์ชาย  หันชัยศรี 

964 นางสาวนิตยา  ทวีชีพ 984 นางสาวศิรประภา  ขันดี 

965 นางสาวเนตรชนก  เอกขละ 985 นางสาวศิวาพร  คารนันท 

966 นางสาวปทมา  ชื่นตา 986 นางสาวสิริพร  ฤทธิสังข 

967 นางสาวพาตีเมาะ  ปูเตะ 987 นายสุภัทร  สิงโตวะนา 

968 นางสาวพิชญญาดา  แจงตาย 988 นางสาวสุลิตา  ม่ิงมารถ 

969 นายภัทรภูมิ  ทุมเชื้อ 989 นางสาวสุวรรยา  นาด ี

970 นายภัทราวุธ  เปรมกมล 990 นางสาวอรณัส  ชัยพัฒน 

971 นายภาณุพงศ  แซลี ้ 991 นางสาวอัญชิษฐา  หมวดกอง 

972 นางสาวภิชา  สิทธิเดชากุล 992 นางสาวอัฐภิญญา  ใจซ่ือดี 

973 นายภูมิพัฒน  วัฒนชานนท 993 นางสาวอัฐภิญญา  นันทประดิษฐกุล 

974 นายมารวย  อินเปง 994 สิบเอกอิสริยายศ  คำดี 

975 นางสาวรัดเดือน  จันทรบุตร ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

976 นางสาวรุงทิพย  วริสาร 995 นางสาวนูรีซัน  ปาเต็ม 

977 นางสาววนิดา  เอ่ียมสุข 996 นางสาวปยะมาศ  อาดำ 

978 นายวิจิต  ใจด ี 997 นางสาวมลฤทัย  สงพิมพ 

979 นายวิชญภาส  ชัยเดโช 998 นางสาวรัตนาพร  หิงขุนทด 

980 นางสาววิไลลักษณ  ไชยภักดี 999 นางสาวสิริลักษณ  สมบัติวงค 

  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

  1000 นายกุมภา  วงษสมุทร 
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แถวที่ 26 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

1001 นางสาวจิตวารี  ทับบำรุง 1021 นางสาวญาณิศา  บุญลือเสนาะ 

1002 นางสาวชวิศา  โพธิ์กระจาง 1022 นายณัฐวุฒิ  ดิษกร 

1003 นายชูกำพล  จันทรเขียว 1023 นายธนวิทย  ขวานบุตร 

1004 นางสาวณัฐณิชา  เฟองฟู 1024 นางสาวนวกชมณ  บุพการีมงคล 

1005 นายธนพล  เวทยสุธ ี 1025 นางสาวปยดา  ยาวาหาบ 

1006 นางสาวนิตยา  ศรีหานาม 1026 นายพชร  ยามมีสิน 

1007 นางสาวปวีณา  ทับนอย 1027 นายวิษณุ  คงสิบ 

1008 นางสาวภิญญาพัชญ  แซโซง 1028 นางสาวโศรดา  นาด ี

1009 นางสาวมาริษา  มาลัยแดง 1029 นางสาวอทิตา  ดินไสว 

1010 นางสาวเมลดา  โภควัฒน 1030 นางสาวอัญชลี  แกวสุวรรณ 

1011 นางสาววาจารีย  มะพันธ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

1012 นางสาววิไลวรรณ  ศิริวงษ 1031 นายทัศนพล  เวทยสุขสมพร 

1013 นายวิศรุต  เสือคุย 1032 นางสาวภัคฏจิราภ  อินทรนอก 

1014 นางสาวสุพัชยาภา  วงษภักดี 1033 นางสาวฑิชา  นาบาเอะ 

1015 นางสาวอรสา  ฉุนเขา 1034 นางสาวสุภาพรรณ  ศิริยุทธ 

1016 นางสาวอารียา  ระยะไมตร ี 1035 นางสาวรุจิรา  วงษชาล ี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 1036 นางสาวกัลยาณี  แกนดีลัง 

1017 นางสาวกชกร  สาคร 1037 นางสาวสาวิตรี  ฤทธิ์บูรณ 

1018 นางสาวจิรัฐกาล  กูทรัพย 1038 นายศิวกร  แปนสุวรรณ 

1019 นางสาวจิราภรณ  บุญมาเลิศ 1039 นางสาวศิริรัตน  มุติมาลย 

1020 นายชาญธาดา  ชูแกว 1040 นางสาวพรพิมล  แกวออน 
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แถวที่ 27 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 

1041 นางสาวสุดารัตน  อิบริเฮม 1045 นางกชกร  สิทธิสร 

1042 นางสาวนฤมล  คำม่ิง 1046 นางสาวปทุมรัตน  ชูวงศ***   

1043 นางสาวชลธิกา  ชัยรถ 1047 พระมหาภานุมาศ  แกวชนะ 

1044 นายลัญฉกร  ชัยอัครกุล 1048 พระมหานิคม  สมเสนาะ 

 

หมายเหตุ 

 ***นางสาวปทุมรัตน  ชูวงศ***  รหัสประจำตัว  5704049252 นักศึกษายังไมไดข้ึนทะเบียนบัณฑิต หนวยปริญญาบัตรฯ               

ขอแจงวันสุดทายในการชำระเงินคาข้ึนทะเบียนบัณฑิต คือ วันศุกรท่ี 20 มกราคม 2566 หากเกินจากกำหนดดังกลาวจะไมมีสิทธิ์

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร และไมสามารถขอเขารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในรุนถัดไปได 


