รายชื่อนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ครั้งที่ 6/2562
ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562
รับหลักฐานการศึกษา วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ที่

1
2
3

รหัสประจาตัว

5780905218
5780905402
5780905405

ชื่อ - สกุล

นางสาวสุเพ็ญภักตร์ ไชยจักร
นางสาวกนกกาญจน์ มากผล
นางสาวจุฑารัตน์ ขาวกริบ

ห้อง

ภท.บกศ.572(ห้องกระบี่)
ภท.กบศ.574(ห้องเรียนกระบี่)
ภท.กบศ.574(ห้องเรียนกระบี่)

ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ที่

1

รหัสประจาตัว

5780141123

ชื่อ - สกุล

นางสาวสุดธิดา คาพุทธ

ห้อง

ภท.บธ. 571

ระดับปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ที่

1

รหัสประจาตัว

5790835101

ชื่อ - สกุล

นายชรินทร์ ศิริยงค์

ห้อง

ภอ.รปศ.57

ระดับปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต (5ปี)
ที่

1
2

รหัสประจาตัว

5712223305
5710677418

ชื่อ - สกุล

นายณัฐนนท์ หลาไล้
นายสามารถ สะระหมาด

ห้อง

อศ.573
พ.574

ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รหัสประจาตัว

5811423214
5811423105
5710965117
5810965102
5810965105
5810965124
5810965126
5810965130
5810965132
5810431106
5810431109

ชื่อ - สกุล

นางสาวเบญจวรรณ ภิรมย์
นายชานุวัตร์ สาลีพันธ์
นายวนา ชั้นวรรณกุล
นางสาวกมลชนก แย้มสุวรรณ
นางสาวณัฐมน ยาชะรัด
นางสาวสายสุนี ก้าวพัฒนกิจ
นางสาวสุกัญญา วิชัยรัมย์
นางสาวอมราพร บุตรกริม
นางสาวอิสราพร ช่วยการกล้า
นายธนพงศ์ จินิราช
นางสาวนิตยา ยังสีจัน

ห้อง

ทสท.582
ทสท.581
วทกอ.57
วทกอ.581
วทกอ.581
วทกอ.581
วทกอ.581
วทกอ.581
วทกอ.581
ชว.581
ชว.581

ที่

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รหัสประจาตัว

5810370141
5811423104
5811423112
5811423115
5811423129
5811423208
5811423219
5811423226
5811423230
5811423235
5811423236

ชื่อ - สกุล

นางสาวอารีรัตน์ แฝดสุระ
นางสาวชลกานต์ ปราบกรี
นางสาวธิดารัตน์ โกสุวรรณ
นางสาวนัฏฐา ทาประเสริฐ
นางสาววนิดา แพ่งกล่อม
นายธนวัฒน์ ถิ่นทับ
นายภูริทัศน์ แสงประทีปทวี
นางสาววาสนา ชายเหงด
นายสรรเพชร นานอน
นายอุกฤษ ฟูบินทร์
นางสาวโอมันนา บุหลาด

ห้อง

คก.581
ทสท.581
ทสท.581
ทสท.581
ทสท.581
ทสท.582
ทสท.582
ทสท.582
ทสท.582
ทสท.582
ทสท.582

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต
ที่

1
2
3
4
5

รหัสประจาตัว

5813855126
5713855223
5810756217
5623773206
5723773342

ชื่อ - สกุล

นายภาคิน เอี๋ยวพานิช
นางสาวเบญจภรณ์ พระสุรินทร์
นางสาวณัฐสุภา ชาญสาริกรณ์
นางสาวชญานี ปิยนามวาณิช
นายอมรสิทธิ์ บุษดาจันทร์

ห้อง

นวอ.581
นวอ.572
อ.582
ภ.ททบ.562
ภ.ททบ.573

ระดับปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต
ที่

1
2
3

รหัสประจาตัว

5726498114
5816465119
5816498137

ชื่อ - สกุล

นางสาวนัฐพร จ่ากลาง
นายถิรวัฒน์ ยงชา
นางสาวอิสริยาวีร์ มาศสุวรรณ

ห้อง

ภ.ธรร.571 ( 3 ร. )
ปกก.581
ธรร.581

ระดับปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ที่

1
2
3
4
5
6
7

รหัสประจาตัว

5510835244
5710835240
5810835230
5810835311
5810835342
5630835188
5720835121

ชื่อ - สกุล

นายอรรถภูมิ โหล่เหลี่ยน
นางสาวศุภรัตน์ จอมเชื้อ
นายวันฮากิม ฮาแวมาเนาะ
นางสาวทิพยาภรณ์ ศรีงาม
นายอรรถพล สาลิกา
นายลีนวัฒน์ สังแดหวา
นางสาวปวีณา จันทร์แจ่มศรี

ห้อง

รปศ.552
รปศ.572
รปศ.582
รปศ.583
รปศ.583
ภ.รปศ.56(ภูเก็ต-ตรัง)
ภ.รปศ.571

ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รหัสประจาตัว

5610311123
5816601104
5816601108
5816601116
5816601121
5816601128
5816601131
5816601133
5816601136
5816601141
5816601150

ชื่อ - สกุล

นายภานุเดช ภัทรปวัตน์วิทู
นายเกรียงศักดิ์ ยังวนิชเศรษฐ
นายเฉลิมชัย ขาวสวัสดิ์กุล
นางสาวนฤมล โนนสว่าง
นางสาวพนิดา แดงงาม
นายวรากร สวนศรี
นายวีรภัทร สมทัด
นายวีรยุทธ คลังข้อง
นายศรายุทธิ์ เจริญสุข
นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรคง
นายณรงค์ กิจปกรณ์สันติ

ห้อง

อภ.561
จพภ.581
จพภ.581
จพภ.581
จพภ.581
จพภ.581
จพภ.581
จพภ.581
จพภ.581
จพภ.581
จพภ.581

ระดับปริญญาตรี 4 ปี นิตศิ าสตรบัณฑิต
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รหัสประจาตัว

5810547110
5810547104
5810547119
5810547120
5810547131
5810547141
5810547142
5810547153
5810547160
5620547101
5720547125

ชื่อ - สกุล

นางสาวจันทิรา ขาวสะอาด
นางสาวกัณฐนิก สังข์ทอง
นางสาวซารียะ สาแมง
นางสาวซูบัยดะห์ เจะเลาะ
นางสาวนุชนารถ นาเกื้อ
นางสาวรอสมี จิเตะ
นางสาวรัษฎาพร สุทโธ
นางสาวสุกัญญา ดิษฐบุตร
นางสาวอารียา ทับมุด
ดาบตารวจกาธร ก่อไวทยเจตน์
นางอมรรัตน์ บุญคง

ห้อง

นต.581
นต.581
นต.581
นต.581
นต.581
นต.581
นต.581
นต.581
นต.581
ภ.นต.56
ภ.นต.57
งานประมวลผลการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562

