
ระดบัปริญญาตรี 5 ปี    ครุศาสตรบัณฑิต 
ท่ี รหัสประจ ำตัว ชื่อ - สกุล ห้อง

1 5411149142 นางสาวสุวรรณพา  เม่งเอียด ส.541
2 5710271114 นางสาวนิสา  แก่นในเมือง ปฐ.571
3 5710677220 นายสุริยัน  จันสี พ.572
4 5710677327 นายธนาวุฒิ  สามารถ พ.573
5 5712223115 นายฤทธิเกียรติ  สวัสด์ิอุบล อศ.571
6 5712223121 นางสาวหัสยา  จันทร์พุม่ อศ.571
7 5712223201 นางสาวกวินทิพย์  ยิ่งขจร อศ.572
8 5712223214 นางสาวรวิพร  นุชม่วง อศ.572
9 5712223304 นางสาวณฐมน  จิ้วเส้ง อศ.573

ระดบัปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5410951120 นางสาวพัชราภรณ์  เคนยา วส.541
2 5410951128 นางสาววรรณวิษา  ประชุม วส.541
3 5416500106 นายชารุพงศ์  เพชรหนู จกทท.541
4 5610370129 นายยงยุทธ  ทิพย์รงค์ คก.561
5 5610370220 นายภพธร  ทองค า คก.562
6 5710324102 นางสาวคุณัญญา  เหมนะ พส.57
7 5710324103 นางสาวจุฑาทิพย์  แดงส่งศรี พส.57
8 5710324118 นางสาวปาณิสรา  ชูราษฎร์ พส.57
9 5710324134 นางสาวสุกัญญารัตน์  ผุดผ่อง พส.57
10 5710324136 นายอภิชิต  หงสะทาน พส.57
11 5710324137 นางสาวอสมาภรณ์  คงปาน พส.57
12 5710886105 นายญาณวัฒน์  องอาจ วคพ.57
13 5711166122 นางสาวบัณฑิตา  สมหวัง สธศ.571
14 5713856102 นายกีรติ  สวนกระต่าย จพส.57
15 5713856127 นายไฟศอล  บัสตี จพส.57
16 5810370101 นางสาวกนกกานต์  ครองก่ า คก.581
17 5810370103 นายกิตติ  ธารารักษ์ คก.581
18 5810370104 นางสาวเกวลิน  นวลประดิษฐ์ คก.581

รำยชือ่นกัศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ ณ วันท่ี 17  พฤษภำคม  2562

รับหลักฐำนกำรศึกษำ วันศุกร์ท่ี 24  พฤษภำคม  2562  เป็นต้นไป 



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
19 5810370105 นางสาวจิตรา  กรุมรัมย์ คก.581
20 5810370106 นางสาวจิรนันต์  สิงห์โต คก.581
21 5810370107 นางสาวจุฑารัตน์  กิ้มต้ัน คก.581
22 5810370108 นายชุติภูมิ  สงสังข์ คก.581
23 5810370109 นางสาวตรีธารทิพย์  ไชยแก้ว คก.581
24 5810370110 นายตะวัน  ภักดี คก.581
25 5810370113 นางสาวทิฐิมาพร  ศรีสุรักษ์ คก.581
26 5810370114 นายธีรสิทธิ ์ ราชานา คก.581
27 5810370115 นายนครินทร์  ชิณลาภา คก.581
28 5810370117 นายนิธิพัชญ์  สูงสุมาลย์ คก.581
29 5810370118 นางสาวปิรัญญา  จันทร์แก้ว คก.581
30 5810370119 นายพรชัย  นิลสุวรรณ คก.581
31 5810370120 นางสาวพรนภัส  ไชโย คก.581
32 5810370121 นางสาวพรรณนิพา  จันทร์พุม่ คก.581
33 5810370123 นายภานุภาส  วุน่พาณิชย์ คก.581
34 5810370124 นางสาวมณีรัตน์  มณีศรี คก.581
35 5810370125 นางสาวยะซาน  กริชส้ัน คก.581
36 5810370128 นายศศิพงศ์  ทองหุย้ คก.581
37 5810370129 นางสาวสกาวรัตน์  บัวสวัสด์ิ คก.581
38 5810370131 นายสุขวิช  เพ็ชร์ภักด์ิ คก.581
39 5810370132 นางสาวสุนิต้า  สกุลเล็ก คก.581
40 5810370133 นางสาวสุพัตรา  เกิดทรัพย์ คก.581
41 5810370134 นางสาวสุพัตรา  อุหลัง คก.581
42 5810370135 นางสาวเสาวลักษณ์  รามสังข์ คก.581
43 5810370136 นางสาวเหมือนฝัน  แซ่ล้ิม คก.581
44 5810370137 นายอดิชัย  ชัยสุข คก.581
45 5810370138 นายอรรถพล  ชลสงคราม คก.581
46 5810370139 นางสาวอริสรา  โกศลสรวิทย์ คก.581
47 5810370140 นางสาวอวัสดา  เผือกละม้าย คก.581
48 5810431117 นางสาววันเพ็ญ  ย่านขาว ชว.581
49 5810886101 นายกรวิชญ์  กี่บุตร วคพ.581
50 5810886104 นายกษิดิส  ปรียะสมุทัย วคพ.581



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
51 5810886105 นายจิรวัฒน์  หมวกเพ็ชร วคพ.581
52 5810886106 นายจีรยุทธ  แสนบอโด วคพ.581
53 5810886112 นางสาวทิพย์รัตน์  จันทร์หอม วคพ.581
54 5810886126 นายวุฒินันท์  ฉาดสัน วคพ.581
55 5810886127 นายศุภกฤต  แย้มวาจา วคพ.581
56 5810886131 นายสิทธิพร  ต้ังตระกูลวิริยะ วคพ.581
57 5810886135 นายอภิชัย  ทัศนะเทพประเสริฐ วคพ.581
58 5810886137 นายอมรเทพ  เกษนัส วคพ.581
59 5810886139 นางสาวอัสมา  รอดเหลือ วคพ.581
60 5810886141 นายอิทธิพัทธ์  เนียมนวล วคพ.581
61 5810886143 นายเอกสิทธิ ์ มะลิทอง วคพ.581
62 5810886144 นายมูฮ าหมัด  กอลาบันหลง วคพ.581
63 5810951109 นางสาวนริสา  เอ่งฉ้วน วส.581
64 5810951117 นางสาวอมรรัตน์  ฟองเกิด วส.581
65 5810965117 นางสาวละอองดาว  หีบเพชร วทกอ.581
66 5810965118 นางสาววธิราภรณ์  ภักดีเสนา วทกอ.581
67 5811166102 นางสาวกวินทรา  วงศ์เมธา สธศ.581
68 5811166103 นางสาวเกศรินทร์  ชูมณี สธศ.581
69 5811166104 นางสาวแคทลียา  จ าปา สธศ.581
70 5811166105 นางสาวจันทร์จิรา  จิริ สธศ.581
71 5811166106 นางสาวจุฑามาศ  รอดกูล สธศ.581
72 5811166107 นางสาวชุติมา  จิตรอักษร สธศ.581
73 5811166108 นางสาวซีตีรอปีอ๊ะ  เจ๊ะอาลี สธศ.581
74 5811166109 นางสาวซูฟียะห์  ยะพา สธศ.581
75 5811166111 นางสาวณัฐณิชา  รักประทุม สธศ.581
76 5811166112 นางสาวณัติญา  สังเกตุ สธศ.581
77 5811166114 นางสาวนวินดา  หลังเสด สธศ.581
78 5811166115 นางสาวนาดีญา  อาแซ สธศ.581
79 5811166118 นางสาวนูรฮาฟิซาห์  เจ๊ะสะนิ สธศ.581
80 5811166119 นางสาวเนติวรรณ  เต่าจีน สธศ.581
81 5811166120 นางสาวปรารถนา  บุตรหง้า สธศ.581
82 5811166121 นางสาวพรทิพย์  สิงห์อินทร์ สธศ.581



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
83 5811166122 นายพัชระ  เพชรอาวุธ สธศ.581
84 5811166123 นางสาวฟิตตรียา  มะยูโซ๊ะ สธศ.581
85 5811166126 นางสาวรสรินทร์  บุญเสน สธศ.581
86 5811166127 นางสาวระพีพรรณ  ทองเกล้ียง สธศ.581
87 5811166128 นางสาววนิดา  ติงสา สธศ.581
88 5811166129 นายวัชรากร  ยิ้มร่วง สธศ.581
89 5811166130 นางสาววิลาวัลย์  ขวัญทอง สธศ.581
90 5811166132 นางสาวศศิยา  ทองปรุง สธศ.581
91 5811166133 นางสาวศุทธินี  ณ ถลาง สธศ.581
92 5811166136 นางสาวสุทธิดา  รักหิรัญ สธศ.581
93 5811166138 นางสาวโสรยา  เกลือมีผล สธศ.581
94 5811166140 นางสาวอลิฐา  รัตนะ สธศ.581
95 5811166143 นางสาวอาณีซาร์  ซอดีส สธศ.581
96 5811166145 นางสาวอารียา  โอมณี สธศ.581
97 5811166146 นางสาวอุไรวรรณ  ล้ีเจริญ สธศ.581
98 5811166148 นางสาวฮาฟีซา  ดิง สธศ.581
99 5811166201 นางสาวกลรัตน์  ยอดดวงใจ สธศ.582
100 5811166202 นางสาวกาญจนา  สกุณา สธศ.582
101 5811166203 นายเกียรติศักด์ิ  เทศนอก สธศ.582
102 5811166204 นางสาวจันจิรา  ปัททุม สธศ.582
103 5811166205 นางสาวจุฑามาศ  มาตรศรี สธศ.582
104 5811166207 นางสาวซาลวาน  มะยีนา สธศ.582
105 5811166208 นายซูปวานูดิน  สามะ สธศ.582
106 5811166210 นางสาวณัฐชา  หูเขียว สธศ.582
107 5811166212 นางสาวธนันยา  หมอน้ าร้อน สธศ.582
108 5811166213 นางสาวนฤมล  ปราบเภท สธศ.582
109 5811166214 นางสาวนัฐซิมา  ศิริวิบูลย์ สธศ.582
110 5811166215 นางสาวนารียา  ยีละงู สธศ.582
111 5811166216 นางสาวนิฮัสณี  แวดอเลาะ สธศ.582
112 5811166218 นางสาวนูรีซัน  กอนิ สธศ.582
113 5811166219 นางสาวบุษกร  ไกรเลิศวัฒนพงศ์ สธศ.582
114 5811166220 นางสาวพรทิพย์  รัตนะ สธศ.582



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง

115 5811166221 นางสาวพรนภา  ด ามิตร์ สธศ.582
116 5811166222 นางสาวฟาตอนะห์  หะยีลาเตะ สธศ.582
117 5811166225 นางสาวยุพดี  หนูทอง สธศ.582
118 5811166227 นางสาวรูสนาณี  ยูโซ๊ะ สธศ.582
119 5811166228 นางสาววริศรา  ครองยุติ สธศ.582
120 5811166229 นางสาววัลนิภา  สัปรส สธศ.582
121 5811166230 นางสาววัลลี  เยาว์ด้วง สธศ.582
122 5811166231 นางสาววิระดา  เสือมาก สธศ.582
123 5811166232 นางสาวศรัญยา  ช่วยชู สธศ.582
124 5811166233 นางสาวศศิมา  ประสารการ สธศ.582
125 5811166234 นางสาวศิริลักษณ์  ไชยขาว สธศ.582
126 5811166235 นายศุภณัฐ  ทองรอด สธศ.582
127 5811166236 นางสาวสิริยากร  คงแดง สธศ.582
128 5811166239 นางสาวสุภาวดี  เขาทอง สธศ.582
129 5811166240 นางสาวอนันตญา  เกาะเหม สธศ.582
130 5811166241 นายอนุสรณ์  แฝงหล้า สธศ.582
131 5811166243 นายอาตีฟ  เง๊าะ สธศ.582
132 5811166244 นางสาวอามีเราะห์  แวยามาเล๊าะ สธศ.582
133 5811166245 นางสาวอาอีรา  มะดีเย๊าะ สธศ.582
134 5811166246 นางสาวเอมอร  หาญเคียว สธศ.582
135 5811166247 นางสาวฮัสมา  นาคสง่า สธศ.582
136 5811283102 นายจีระศักด์ิ  หมัดหมัน คม.581
137 5811283103 นางสาวผกาสินี  กาหยี คม.581
138 5811283104 นางสาววิลัยวัลณ์  แก้วละเอียด คม.581
139 5811283107 นางสาวสุภาวดี  อยู่คง คม.581
140 5811283111 นายเอกตระกูล  มีปิด คม.581
141 5811423102 นายกิตตินันท์  พลรบ ทสท.581
142 5811423118 นายปทิน  ทิศทอง ทสท.581
143 5811423123 นายภานุพงศ์  เกตุแก้ว ทสท.581
144 5811423130 นายวิรากานต์  คุ้มบ้าน ทสท.581
145 5811423209 นายธรรณ์ณธร  ปัจฉิม ทสท.582
146 5811423217 นายพรชัย  ทวีพล ทสท.582



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง

147 5811423223 นายรณฤทธิ ์ ขอมงคลธารากุล ทสท.582
148 5811423224 นายราเชนทร์  เชาวลีย์ ทสท.582
149 5811423229 นายศุภกร  รัตนปทุมวงศ์ ทสท.582
150 5816500104 นายกานัส  สิทธิศักด์ิ จกทท.581
151 5816500106 นายจิรศักด์ิ  เทพอ านวย จกทท.581
152 5816500107 นางสาวชนิตร์นันทน์  วันทอง จกทท.581
153 5816500112 นางสาวตรีรัตน์  ส าเภา จกทท.581
154 5816500113 นายทักษิณัตว์  อ่าวลึกเหนือ จกทท.581
155 5816500114 นางสาวทาริกา  กวีเขตต์ จกทท.581
156 5816500118 นายนันทิพัฒน์  ชะนะบุตร จกทท.581
157 5816500119 นางสาวนุศรา  สาริมาตร จกทท.581
158 5816500122 นายพลากร  เด็นบาเส จกทท.581
159 5816500123 นางสาวแพร  คุ้มบ้าน จกทท.581
160 5816500125 นางสาวมนฤดี  นบนวล จกทท.581
161 5816500128 นางสาวศศิโฉม  ปลอดภัย จกทท.581
162 5816500132 นายสนั่น  สันบ่าหมีน จกทท.581
163 5816500137 นางสาวสุพัตรา  ปลัดกอง จกทท.581
164 5816500138 นางสาวสุภาภรณ์  สงโสม จกทท.581
165 5816500142 นางสาวอรัญญา  สรายุตท จกทท.581

ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    ศิลปศาสตรบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5513773111 นายณัฐพงษ์  โพนศรีษะ ททบ.551
2 5513773205 นางสาวขวัญเรือน  ศรีสุข ททบ.552
3 5513773311 นางสาวนุชจรีย์  ผกาพรหม ททบ.553
4 5523773201 นางสาวกนกทิพย์  โยธา ภ.ททบ.552
5 5523773231 นางสาวปุณฑริกา  ศรีบุญแก้ว ภ.ททบ.552
6 5611094117 นางสาวปัญฐิตา  ดุสิตพันธ์ ศก.561
7 5611173108 นายชัยเจริญ  มุ่งหมาย สทศ.561
8 5623773324 นายพสธร  วงศ์เสรี ภ.ททบ.563
9 5623855126 นางสาวพิมพ์ภัสสร  พัฒนศิริ ภ.นวอ.56
10 5710732110 นางสาวณัฐวรรณ  กล่ินรุ่งโรจน์ จสส.571



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    ศิลปศาสตรบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
11 5713773205 นายจตุพล  ขาวชู ททบ.572
12 5713773212 นางสาวนัทธกานต์  บ ารุงสุข ททบ.572
13 5713855242 นายอดิเทพ  อุค า นวอ.572
14 5723773313 นางสาวนันธิดา  ล่ิมเส้ง ภ.ททบ.573
15 5723773316 นางสาวบุศรินทร์  จ๊ะถา ภ.ททบ.573
16 5810208101 นางสาวกมลวรรณ  แซ่ล่ิม พฒ.581
17 5810208105 นายจิรศักด์ิ  น้ าแก้ว พฒ.581
18 5810208106 นายเจษฎากร  มีศรี พฒ.581
19 5810208107 นายฉัตรวัชร์  ณ ตะกั่วทุง่ พฒ.581
20 5810208108 นางสาวชื่นฤดี  พึง่ผล พฒ.581
21 5810208110 นางสาวณัฐวดี  ฟืดนุช พฒ.581
22 5810208111 นางสาวทิฆมัพร  พรหมดี พฒ.581
23 5810208113 นางสาวนพิษฐา  คงเฝือ พฒ.581
24 5810208114 นายนันทวัฒน์  อ่อนชื่นจิตร พฒ.581
25 5810208117 นายพงษ์พัฒน์  ลายละเอียด พฒ.581
26 5810208120 นางสาวมัลลิกา  สังหลัง พฒ.581
27 5810208124 นางสาววลัยพร  มูสา พฒ.581
28 5810208125 นางสาววารุณี  เสาสุรินทร์ พฒ.581
29 5810208127 นายศิรวิทย์  บางพิเชษฐ์ พฒ.581
30 5810208128 นางสาวศิริขวัญ  หิมเอียด พฒ.581
31 5810208129 นางสาวศิวพร  ไพรคณะฮก พฒ.581
32 5810208130 นางสาวศุภนิภา  วรรณะ พฒ.581
33 5810208131 นายสมบัติ  สิทธิเม่ง พฒ.581
34 5810208134 นางสาวสุคนธรัตน์  บุญรัตน์ พฒ.581
35 5810208135 นางสาวสุธินี  แสงอุทัศน์ พฒ.581
36 5810208137 นายสุริยา  รัตนะอุดม พฒ.581
37 5810208140 นางสาวหัตติยา  สูหล า พฒ.581
38 5810208143 นางสาวอรธิชา  สมสมัย พฒ.581
39 5810208144 นางสาวอรอุมา  กุลนุ้ย พฒ.581
40 5810208145 นางสาวอรุณวตี  หนูจร พฒ.581
41 5810208146 นายอัชอารีย์  มะห่ าหมาด พฒ.581
42 5810208147 นายอันดามัน  ศรีปาน พฒ.581



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    ศิลปศาสตรบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
43 5810208148 นายอาลัมคาน  อาเร็มคาน พฒ.581
44 5810208201 นางสาวกรรณิกา  เหมาะพิริยะ พฒ.582
45 5810208203 นางสาวกานดา  ไหมสวัสด์ิ พฒ.582
46 5810208204 นางสาวจิตติมา  วิเชียร พฒ.582
47 5810208207 นางสาวชนม์ชนก  นวลวิจิตร พฒ.582
48 5810208208 นายไชยา  กลัวผิด พฒ.582
49 5810208209 นายฐานันดร์  ปานดวง พฒ.582
50 5810208211 นายณัฐพนธ์  เนื้อนวล พฒ.582
51 5810208214 นางสาวนาตยา  ทองนก พฒ.582
52 5810208215 นางสาวปวีณา  เรืองมาก พฒ.582
53 5810208216 นางสาวปิยธิดา  ป่อซ่ิว พฒ.582
54 5810208221 นางสาวภัทราภรณ์  ศิริรัตน์ พฒ.582
55 5810208222 นางสาวรุ่งทิวา  รอดเปล่ียน พฒ.582
56 5810208229 นายวีรพงศ์  สุขะ พฒ.582
57 5810208236 นายสุทธิภัทร  สิทธิชัย พฒ.582
58 5810208239 นางสาวเสาวนีย์  ถ่องแท้ พฒ.582
59 5810208242 นางสาวอรไท  ระเชาะ พฒ.582
60 5810208244 นางสาวอริสรา  ล่ิมเนื้อ พฒ.582
61 5810208245 นางสาวอังสมาลิน  เพ็ชรสุก พฒ.582
62 5810208246 นางสาวอัญธิการ์  พนังแก้ว พฒ.582
63 5810208247 นายอานีซี  ดือราแม พฒ.582
64 5810208248 นางสาวอินทิรา  สามสี พฒ.582
65 5810732103 นางสาวบุศราภรณ์  กลางวัง จสส.581
66 5810732106 นางสาวประเสริฐศรี  ไชยชิต จสส.581
67 5810732117 นางสาววนิดา  ผลประเสริฐ จสส.581
68 5810732118 นางสาววราทิพย์  แสงวันลอย จสส.581
69 5810732119 นางสาววราสินี  ทินบุตร จสส.581
70 5810732120 นางสาววันเพ็ญ  ยาประจัน จสส.581
71 5810732122 นางสาวศิริพร  เพชร์สมุทร จสส.581
72 5810732123 นางสาวศุจีภรณ์  คงจริง จสส.581
73 5810732125 นางสาวสมฤทัย  แสงจันทร์ จสส.581
74 5810732127 นางสาวสุดารัตน์  ยารันต์ จสส.581



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    ศิลปศาสตรบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
75 5810732134 นายอภิสิทธิ ์ บุญเล้ียง จสส.581
76 5810732137 นางสาวอรุโณทัยฐ์  เม่งช่วย จสส.581
77 5810732138 นางสาวอสมาภรณ์  คงต้อง จสส.581
78 5810732201 นางสาวกมลวรรณ  โล่ห์ปลอดภัย จสส.582
79 5810732202 นางสาวกัญญรัตน์  ก้องพัฒนางกูร จสส.582
80 5810732205 นางสาวคานซา  ห่วงผล จสส.582
81 5810732206 นางสาวจงกลพรรณ  ศรีสมทรัพย์ จสส.582
82 5810732208 นางสาวจันทร์ทิพย์  อั้นยี่ จสส.582
83 5810732210 นางสาวจิตรวรรณ  เตียวสกุล จสส.582
84 5810732215 นางสาวณฐินี  มหาการณ์ จสส.582
85 5810732220 นางสาวธิติสุดา  ต้ังวรรณกุล จสส.582
86 5810732221 นางสาวนริศรา  บุญมาก จสส.582
87 5810732222 นางสาวนฤมล  วิมลเมือง จสส.582
88 5810732223 นางสาวนันทิชา  โภคบุตร จสส.582
89 5810732230 นายปาณิสรา  จรบุรมย์ จสส.582
90 5810732231 นางสาวปิยะรัตน์  สนธิเจริญ จสส.582
91 5810732234 นางสาวมานิตา  แสงจันทร์ จสส.582
92 5810732236 นางสาวรัชฎาพร  ผิวเหลือง จสส.582
93 5810732239 นายสิทธิพงษ์  ประทุมภา จสส.582
94 5810732240 นางสาวเสาวลักษณ์  สุขเจริญ จสส.582
95 5810756106 นางสาวฉัตรสุดา  ภิญโญ อ.581
96 5810756107 นายเฉลิมพล  ราชัย อ.581
97 5810756109 นางสาวชลิฏา  เพ็ชรน้อย อ.581
98 5810756113 นางสาวณัฐชยา  ทองชุม อ.581
99 5810756115 นางสาวณัฐวรรณ  วรรณศิวรักษ์ อ.581
100 5810756116 นายตะวัน  อ่วมจ่า อ.581
101 5810756117 นายธนพรรธน์  นาขวัญ อ.581
102 5810756118 นายธนาธร  ศุภรานนท์ อ.581
103 5810756119 นางสาวธนิฏฐา  เพ็ชรอินทร์ อ.581
104 5810756120 นางสาวนงเยาว์  อาจทวีกุล อ.581
105 5810756121 นางสาวนฤนันต์  สิงห์ครอง อ.581
106 5810756122 นางสาวนุชนาฏ  เดชะพันธ์ อ.581



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    ศิลปศาสตรบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง

107 5810756123 นางสาวนูรอัยนี  เจะแต อ.581
108 5810756125 นางสาวพชรมล  เนาวคุณ อ.581
109 5810756127 นางสาวภัททิยา  เอี๋ยวเจริญ อ.581
110 5810756132 นางสาวใยแพร  จันทร์พุม่ อ.581
111 5810756138 นายวรเทพ  รัฐการ อ.581
112 5810756140 นางสาววัชราภรณ์  ละเริง อ.581
113 5810756150 นายอภิญญา  เตชะวันโต อ.581
114 5810756151 นางสาวอมลวรรณ  ขวัญศรีสุทธิ์ อ.581
115 5810756152 นางสาวอรชา  ใบลาภ อ.581
116 5810756153 นางสาวอริสรา  ศรีเทพ อ.581
117 5810756154 นางสาวอลิษา  จงรักษ์ อ.581
118 5810756155 นางสาวอาริตา  ช่างเหล็ก อ.581
119 5810756156 นางสาวฮันนา  เทพจันตา อ.581
120 5810756203 นางสาวจารุวรรณ  ขาวสะอาด อ.582
121 5810756207 นางสาวจิรารัตน์  รัตนพงค์ อ.582
122 5810756212 นางสาวชนิตา  เพ็ชรสุด อ.582
123 5810756213 นางสาวชไมพร  ทัง่ถิร อ.582
124 5810756216 นางสาวณัฐรัตน์  แก้วมณี อ.582
125 5810756218 นางสาวธนัชพร  เพชรไชยา อ.582
126 5810756219 นางสาวธัญญ่า  ดาดา อ.582
127 5810756220 นางสาวนฤมล  แก้วศิริ อ.582
128 5810756221 นางสาวนารียาภรณ์  อาด า อ.582
129 5810756222 นายบริวัตร  ปาไหน อ.582
130 5810756223 นางสาวปณิดาภา  เจริญสุข อ.582
131 5810756224 นางสาวปุญญิสา  ขวัญมิ่ง อ.582
132 5810756228 นายพีรภาส  ผลกอบกุล อ.582
133 5810756230 นางสาวภาวิณี  ปานเพ็ง อ.582
134 5810756231 นางสาวโยษิตา  เรือนเพ็ชร อ.582
135 5810756232 นายรชานนท์  จิตต์พูลกุศล อ.582
136 5810756233 นางสาวรภัทภร  สมคิด อ.582
137 5810756235 นางสาวเรวดี  ศรีเทพ อ.582
138 5810756236 นางสาวเรืองรุ่ง  ฉายวงศ์ อ.582



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    ศิลปศาสตรบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง

139 5810756241 นางสาววิยากมล  คงแก้ว อ.582
140 5810756244 นายวีระยุทธิ ์ ศรีทวี อ.582
141 5810756245 นางสาวศิริมล  มาศเลิศศักด์ิ อ.582
142 5810756246 นางสาวศิริวดี  เด็นศิริ อ.582
143 5810756248 นางสาวสุกัญญา  บ้านนบ อ.582
144 5810756249 นางสาวสุชานาถ  แนวประเสริฐ อ.582
145 5810756251 นายอนพัทย์  เล่งล้วน อ.582
146 5810756253 นางสาวอังคณา  คงศิริ อ.582
147 5810789102 นางสาวกมลทิพย์  ภาชนะทอง ทสส.581
148 5810789104 นางสาวเกวลิน  ยาหวา ทสส.581
149 5810789105 นางสาวเกศกนก  คิดถูก ทสส.581
150 5810789107 นางสาวคณิตตา  โกมล ทสส.581
151 5810789108 นางสาวจันทิมา  นพสถิตย์ ทสส.581
152 5810789109 นางสาวเจริญศรี  หมื่นละม้าย ทสส.581
153 5810789114 นางสาวณัฐฐินันท์  หนูสาย ทสส.581
154 5810789115 นายณัฐพนธ์  วิสุทธิคุณ ทสส.581
155 5810789116 นางสาวธารินีย์  นิลพันธ์ ทสส.581
156 5810789118 นางสาวนันทวรรณ  พรหมศร ทสส.581
157 5810789121 นางสาวนิออน  แก้วลูก ทสส.581
158 5810789126 นางสาวเบญจวรรณ  แก้วเรือง ทสส.581
159 5810789131 นางสาวพรฤมล  เกตุรักษ์ ทสส.581
160 5810789132 นางสาวภาวดี  หรนนุ้ย ทสส.581
161 5810789133 นางสาวมณติรัตน์  มณฑาสกุล ทสส.581
162 5810789134 นายมนสิทธิ ์ มนทอง ทสส.581
163 5810789135 นางสาวมนิสา  สาริพัฒน์ ทสส.581
164 5810789136 นางสาวมัทรี  มีเพียร ทสส.581
165 5810789142 นางสาววาสนา  ชิงไชย ทสส.581
166 5810789147 นางสาวสัตบุศย์  ประสมกิจ ทสส.581
167 5810789151 นางสาวอาภาภรณ์  ปลอดปล้อง ทสส.581
168 5811094101 นางสาวกรรณิการ์  หวานน้อย ศก.581
169 5811094102 นางสาวเกศรินทร์  อภัยพงศ์ ศก.581
170 5811094120 นางสาวพจณิชา  แจ่มโนทัย ศก.581



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    ศิลปศาสตรบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง

171 5811094137 นายสืบศิลป์  อุสา ศก.581
172 5811094140 นายอธิบดี  แสงดาว ศก.581
173 5811094145 นางสาวอาภรณ์  ปัญญาดี ศก.581
174 5811094148 นางสาวสุกัญญา  ปรุงปล้ืม ศก.581
175 5811094149 นางสาวนูร  หวันหีม ศก.581
176 5811173102 นางสาวกมลรัตน์  หาดเด็น สทศ.581
177 5811173106 นายซูลบักรี  หะยีสือมาแอ สทศ.581
178 5811173107 นางสาวณัฐธิดา  สุไลมาน สทศ.581
179 5811173108 นางสาวณัฐวรรณ  ไร่ใหญ่ สทศ.581
180 5811173109 นางสาวดารา  สุขสวัสด์ิ สทศ.581
181 5811173113 นางสาวนัทธมน  เรือนทอง สทศ.581
182 5811173117 นางสาวปิยวรรณ  นุ่นขาว สทศ.581
183 5811173118 นายผดุงเกียรติ  แซ่อ๋อง สทศ.581
184 5811173119 นางสาวพรรณิการ์  สงคราม สทศ.581
185 5811173121 นางสาวพิชญาภา  บุญสุข สทศ.581
186 5811173123 นางสาวมาริษา  ชิตเอื้อ สทศ.581
187 5811173124 นางสาวมุกริน  เซ่งเอียง สทศ.581
188 5811173126 นางสาวรัตนา  พวงจันทร์ สทศ.581
189 5811173130 นายศุภโชค  สุภาวรรณ์ สทศ.581
190 5811173131 นายสมยศ  หงษ์วงศ์ไพศาล สทศ.581
191 5811173132 นายสหรัฐ  ลิมปะวิทยานนท์ สทศ.581
192 5811173135 นายอนุชา  แสงเดือน สทศ.581
193 5811173136 นายอภิสิทธิ ์ ตุ้งกู สทศ.581
194 5811173141 นางสาวอารียา  สละกม สทศ.581
195 5811173142 นายปฏิภาณ  ประชุมของ สทศ.581
196 5811173143 นายไบฮากีย์  เจ๊ะนิ สทศ.581
197 5813773102 นายกรรณรงค์  ชุมทอง ททบ.581
198 5813773103 นางสาวกรรณิการ์  สิทธิจันทร์ ททบ.581
199 5813773106 นางสาวเกศสุดา  การันต์ ททบ.581
200 5813773107 นางสาวจิตรทิวา  แก้วเจือ ททบ.581
201 5813773108 นางสาวจุฑามาศ  โพดสาลี ททบ.581
202 5813773109 นางสาวชุติมณฑน์  ค าต๋ัน ททบ.581



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    ศิลปศาสตรบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง

203 5813773110 นางสาวซินด้ีโนว์รีซ่า  ไสยาตรี ททบ.581
204 5813773111 นางสาวฐาปนี  วงศ์ขาว ททบ.581
205 5813773113 นายธนากร  เปอร์รูลาซ ททบ.581
206 5813773115 นางสาวธันยา  บุญเสริม ททบ.581
207 5813773116 นางสาวนิติกาญจน์  สมาธิ ททบ.581
208 5813773117 นางสาวนิลาวัลย์  มีสุข ททบ.581
209 5813773118 นางสาวนุชจรี  จันทอง ททบ.581
210 5813773119 นางสาวปณิกา  ศิริการณ์ ททบ.581
211 5813773123 นางสาวปุณยาพร  ศรีบุญแก้ว ททบ.581
212 5813773124 นางสาวพินมณฑา  นาหัวหนอง ททบ.581
213 5813773125 นางสาวภัททิยา  สังข์ทอง ททบ.581
214 5813773132 นางสาวลัญฉพิชญ์  ศรีเรือง ททบ.581
215 5813773135 นายวัชรพงษ์  จิตอ านวย ททบ.581
216 5813773138 นายศุภกร  แสวงหา ททบ.581
217 5813773139 นางสาวศุภรัตน์  แรงกล้า ททบ.581
218 5813773143 นางสาวอรุณทิพย์  ตาปาน ททบ.581
219 5813773144 นางสาวอารดา  ศิวาภรณ์จงจิต ททบ.581
220 5813773146 นางสาวไอลดา  แสงแจ้ว ททบ.581
221 5813773203 นางสาวกมลวรรณ  อริยนนทวิทย์ ททบ.582
222 5813773204 นางสาวกาญจนา  เฮสต้ี ททบ.582
223 5813773207 นางสาวเกวลิน  สายแดง ททบ.582
224 5813773217 นางสาวธัณยชนก  ไทยรัตน์ ททบ.582
225 5813773232 นางสาวมาริษา  สว่างรัตน์ ททบ.582
226 5813773236 นางสาววรรณวิมล  แซ่ล่ิม ททบ.582
227 5813773238 นายศิทธิชัย  ทิพย์จันทร์ ททบ.582
228 5813773241 นางสาวสิริวรรณ  ขุนแสง ททบ.582
229 5813773304 นายโกสินทร์  สมัคหานาย ททบ.583
230 5813773306 นางสาวจันจิรา  สุขเพ็ง ททบ.583
231 5813773307 นางสาวจิตติมา  ด ารักษ์ ททบ.583
232 5813773309 นางสาวจุรีพร  ขุนแก้ว ททบ.583
233 5813773311 นางสาวชุติกาญจน์  นิ่มพริก ททบ.583
234 5813773313 นางสาวทิชา  แอสบิลล่ี ททบ.583



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    ศิลปศาสตรบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง

235 5813773314 นางสาวทิพวัลย์  พันธ์เพ็ชร ททบ.583
236 5813773319 นางสาวปรียานุช  ศุภส าราญกิจ ททบ.583
237 5813773321 นางสาวปิยะธิดา  สันหนู ททบ.583
238 5813773324 นางสาวพัชรี  นวลแก้ว ททบ.583
239 5813773325 นางสาวพิชญา  เนียมชูชื่น ททบ.583
240 5813773326 นางสาวพิมผกา  อินแก้ว ททบ.583
241 5813773329 นางสาวมธุราดา  อุปถัม ททบ.583
242 5813773330 นางสาวรุ่งนภา  พรมนัส ททบ.583
243 5813773335 นายวราวุฒิ  ทะเลลึก ททบ.583
244 5813773336 นางสาววริยา  ดวงเดือน ททบ.583
245 5813773337 นางสาววิลาวัลย์  ทองข า ททบ.583
246 5813773340 นายศุภวิชญ์  เส้งวัน่ ททบ.583
247 5813773343 นางสาวโสภิดา  พงษ์ศาศวัต ททบ.583
248 5813773344 นางสาวหทัยกาญจน์  จักรชัย ททบ.583
249 5813773345 นางสาวอภัสรา  คหาปนะ ททบ.583
250 5813774101 นางสาวกนกวรรณ  คงสิน ศปส.581
251 5813774106 นางสาวเจนิวา  แย้มยล ศปส.581
252 5813774108 นางสาวณัฐมล  ฟองละแอ ศปส.581
253 5813774109 นายณัฐวุฒิ  เกล้ียงช่วย ศปส.581
254 5813774110 นางสาวธัญลักษณ์  เพ็งพอรู้ ศปส.581
255 5813774111 นางสาวนนทลี  คงคานนท์ ศปส.581
256 5813774113 นางสาวนิรชา  โพนพุฒ ศปส.581
257 5813774115 นางสาวเปรมสุดา  เกิดกอบ ศปส.581
258 5813774117 นางสาวมะลิวัลย์  ทวีศักด์ิ ศปส.581
259 5813774118 นางสาวเมทินีย์  สุเหร็น ศปส.581
260 5813774119 นางสาวรินทิพย์  หลวงพิทักษ์ ศปส.581
261 5813774120 นางสาววรรณวิภา  ศรีแสง ศปส.581
262 5813774121 นางสาววราภรณ์  จุลฉีด ศปส.581
263 5813774122 นางสาววันวิสา  ศรีชาย ศปส.581
264 5813774123 นายวุฒิชัย  สุทธิมาศ ศปส.581
265 5813774124 นางสาวศศิวรัตน์  บูก้ง ศปส.581
266 5813774128 นางสาวโสภณา  ผกาแก้ว ศปส.581



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    บริหารธุรกิจบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5710101142 นางสาวจุฑามาศ  อินตาล กต.571
2 5710136134 นางสาวรัตนวรรณ  จันทรังศรี บทม.571
3 5710136228 นางสาวพรพิรุณ  ย่านทรัพย์ บทม.572
4 5710136234 นางสาวรัตนาภรณ์  พันธ์สุข บทม.572
5 5712226104 นางสาวจินดาพร  ใยแก้ว ททล.571
6 5713805115 นายธีรพล  คงร่วง คพธ.571
7 5810101101 นางสาวกัญญาณัฐ  ไพรวรรณ์ กต.581
8 5810101102 นางสาวจริยาวดี  เพ็ชรนาม กต.581
9 5810101103 นางสาวจิราพร  สงวนทรัพย์ กต.581
10 5810101106 นางสาวซาฮามี  ดอเลาะ กต.581
11 5810101108 นางสาวฐิตาภรณ์  ชัยทอง กต.581
12 5810101109 นางสาวฐิติมา  นามโคตร กต.581
13 5810101110 นางสาวณภัทร์ชนันท์  แก้วประจักษ์ กต.581
14 5810101111 นางสาวณัฐติกา  ด้วงสุข กต.581
15 5810101114 นางสาวนัทมน  รักเจริญ กต.581
16 5810101115 นางสาวนิติยา  เดชพ่วง กต.581
17 5810101116 นางสาวเบญจรัตน์  อ านวยเวช กต.581
18 5810101117 นางสาวปาริฉัตร  หว่องเซ็ง กต.581
19 5810101118 นางสาวปิยฉัตร  อยู่สุข กต.581
20 5810101119 นางสาวผกาทิพย์  ฟีสันเทียะ กต.581
21 5810101120 นางสาวพนิตนาถ  หมวกสกุล กต.581
22 5810101122 นางสาวพัชนีวรรณ  คงอุป กต.581
23 5810101127 นางสาวรังสิมา  ช านาญกิจ กต.581
24 5810101132 นางสาวสิริรัตน์  รักเหมือน กต.581
25 5810101135 นางสาวสุจิรา  ทองบัว กต.581
26 5810101137 นางสาวอลิษา  สุเด็นสัน กต.581
27 5810101138 นางสาวอินทิรา  ช่วยจันทร์ กต.581
28 5810101210 นางสาวนุชนภา  เบญจสมัย กต.581
29 5810101217 นางสาวพิยดา  เจียวก๊ก กต.581
30 5810101219 นายยุทธนา  นิยมอดุลย์ กต.581
31 5810101223 นางสาววริญญา  พาที กต.581
32 5810101225 นายสุทธิภัทร  พิทยาโรจนกุล กต.581



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    บริหารธุรกิจบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
33 5810101226 นางสาวสุวรรณา  ขุนแสง กต.581
34 5810101227 นางสาวอนุธิดา  ธงสอาด กต.581
35 5810101229 นายอานันท์  อิงคอ ารุงพงศ์ กต.581
36 5810101231 นางสาวตูแวยามีละ  โตะกูปิ กต.581
37 5810136103 นางสาวกัลยาณี  หัตถกิจ บทม.581
38 5810136104 นางสาวกุลวาณีย์  พันธ์สน บทม.581
39 5810136106 นางสาวเจนจิรา  คหาปนะ บทม.581
40 5810136107 นายชาตรี  จารจิต บทม.581
41 5810136110 นางสาวณัฏฐริกา  ฤทธิรั์กษา บทม.581
42 5810136111 นางสาวณัฐกมล  เรืองไชย บทม.581
43 5810136112 นายณัฐพงษ์  นิลใบ บทม.581
44 5810136114 นางสาวณัฐริตา  นาคสวาท บทม.581
45 5810136115 นางสาวณิษารี  เยายวน บทม.581
46 5810136116 นางสาวธรรญสิรัฐฐ์  ไชยทอง บทม.581
47 5810136117 นางสาวธัญญารัตน์  สร้างเมือง บทม.581
48 5810136118 นางสาวนภาพร  ค าคูณ บทม.581
49 5810136120 นางสาวน้ าฝน  โบบทอง บทม.581
50 5810136121 นางสาวบุษกร  สาระสุข บทม.581
51 5810136122 นายปรัญชัย  ถิ่นพังงา บทม.581
52 5810136123 นายปาฏิหาริย์  บูรพาชยานนท์ บทม.581
53 5810136124 นางสาวปาริชาติ  อยู่เย็น บทม.581
54 5810136125 นางสาวปิยะมาศ  หนูด้วง บทม.581
55 5810136126 นางสาวปิโยพรรณ  ตัณฑโชติ บทม.581
56 5810136127 นางสาวพนิดา  ทองโกย บทม.581
57 5810136128 นางสาวพนิดา  หนูแป้น บทม.581
58 5810136134 นางสาวแพรววรรณ  ยอดแก้ว บทม.581
59 5810136135 นางสาวมุกธิดา  จริงจิตร บทม.581
60 5810136136 นางสาวเมษา  ภูรุ่่งฤทธิ์ บทม.581
61 5810136138 นางสาวลลิตา  เทพรัตน์ บทม.581
62 5810136139 นางสาววรรวิษา  ชิดเชี่ยว บทม.581
63 5810136140 นางสาววราลี  ปรีชารัตน์ บทม.581
64 5810136141 นางสาววิจิตรา  ชนะครุฑ บทม.581



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    บริหารธุรกิจบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
65 5810136142 นางสาววิไลวรรณ  ไชยสวัสด์ิ บทม.581
66 5810136143 นายศุภโชค  โรจน์พงศ์เกษม บทม.581
67 5810136146 นายสิงหา  แก้วมี บทม.581
68 5810136149 นายสุมล  เส้ียนสลาย บทม.581
69 5810136150 นายสุรศักด์ิ  ศรีหมุน บทม.581
70 5810136151 นายอนุรัตน์  หมาดสตูล บทม.581
71 5810136152 นางสาวอมรรัตน์  ชูชิต บทม.581
72 5810136203 นางสาวขวัญชนก  ภิญโญ บทม.582
73 5810136204 นายคชาพล  ข าสืบสุข บทม.582
74 5810136205 นายคทายุทธิ ์ ชูเรือง บทม.582
75 5810136207 นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณ์นาม บทม.582
76 5810136208 นางสาวชลิดา  พินเอี่ยม บทม.582
77 5810136209 นางสาวไซนับ  สายนุ้ย บทม.582
78 5810136210 นางสาวณัฎฐา  สมบูรณ์ บทม.582
79 5810136215 นางสาวทิพย์ธาดา  หมื่นหนู บทม.582
80 5810136218 นางสาวนันทวัน  สุขกิจ บทม.582
81 5810136219 นางสาวนิศารัตน์  สมใจ บทม.582
82 5810136220 นางสาวปรารถนา  ใจสว่าง บทม.582
83 5810136221 นางสาวปริตา  อุดม บทม.582
84 5810136222 นางสาวปรียาภรณ์  โสภารัตน์ บทม.582
85 5810136223 นางสาวปัทมา  แสงแก้ว บทม.582
86 5810136224 นางสาวปาณิดา  ไชยณรงค์ บทม.582
87 5810136225 นางสาวปานทิพย์  จันอ่อน บทม.582
88 5810136226 นางสาวปิยมุข  หอมจันทร์ บทม.582
89 5810136227 นางสาวพิชญา  สุขร่วม บทม.582
90 5810136229 นายภัควัฒน์  วงษ์นา บทม.582
91 5810136230 นายยิ่งพันธ์  ฤกษ์ถลาง บทม.582
92 5810136232 นางสาวรัศมี  แซ่กวย บทม.582
93 5810136233 นางสาววนิดา  เคเซอร์ บทม.582
94 5810136234 นางสาววนิดา  วรรณสุข บทม.582
95 5810136235 นายวรพล  ผันพุธ บทม.582
96 5810136237 นางสาวศศินา  สงวนสิน บทม.582



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    บริหารธุรกิจบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
97 5810136239 นางสาวสิริพร  เจริญศักด์ิ บทม.582
98 5810136240 นายสุกฤษฎิ ์ ชูแก้ว บทม.582
99 5810136241 นางสาวสุกัญญา  คลองร้ัว บทม.582
100 5810136245 นางสาวอภิชญา  นวลอ่อน บทม.582
101 5810136247 นางสาวอริสรา  ธาราสุข บทม.582
102 5810136248 นายอัครชัย  อุ่นสมบูรณ์ บทม.582
103 5810136249 นางสาวอัสมา  สงวนสิน บทม.582
104 5810136250 นายอาเดล  สะยาคะ บทม.582
105 5810136301 นางสาวกชพรรณ  คงแสงแก้ว บทม.583
106 5810136303 นางสาวกัลยรัตน์  สระทองเทียน บทม.583
107 5810136304 นายคมสันต์  ทองเพ็ง บทม.583
108 5810136305 นางสาวจารุวรรณ  แรงกล้า บทม.583
109 5810136306 นางสาวจินตนา  สิงห์สุวรรณ บทม.583
110 5810136307 นางสาวชุติมา  พิจิตรัตน์ บทม.583
111 5810136309 นายฑิฆมัพร  วงศ์สถาน บทม.583
112 5810136310 นายธนพล  ใจเฉี่อย บทม.583
113 5810136311 นางสาวนัฐณิชา  น้อยโสภา บทม.583
114 5810136313 นางสาวนันทวัน  ทองยาว บทม.583
115 5810136315 นางสาวนุชดา  ศักด์ิดาหาญ บทม.583
116 5810136318 นางสาวปิยวรรณ  รัญทวิจิตร บทม.583
117 5810136321 นางสาวพัชริดา  จ าปาดะ บทม.583
118 5810136323 นางสาวโยไวฟอล  ชายเหตุ บทม.583
119 5810136324 นางสาวรังสิมา  หวามาก บทม.583
120 5810136325 นายวรวุฒิ  สาเหล่ บทม.583
121 5810136331 นางสาวสกาวรัตน์  หมันดี บทม.583
122 5810136333 นางสาวสายฝน  พุม่เผือก บทม.583
123 5810136336 นางสาวสุพรรณิกา  เกือกแก้ว บทม.583
124 5810136337 นางสาวสุภาภรณ์  บุตรหลัง บทม.583
125 5810136338 นายสุรธี  อินต๊ะหนิ้ว บทม.583
126 5810136340 นางสาวเสาวลักษณ์  แย้มใหม่ บทม.583
127 5810136342 นางสาวอรยา  เกตุเมือง บทม.583
128 5810136343 นายอรรถพล  ช่วยค้ า บทม.583



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    บริหารธุรกิจบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง

129 5810136345 นางสาวอัญชนา  ไม่สะพร่าว บทม.583
130 5810136346 นางสาวอัสมา  มิตรเมือง บทม.583
131 5810136348 นางสาวอุไรศรี  คงหนอ บทม.583
132 5810136349 นายฮาซัน  อาทิตย์ลับ บทม.583
133 5810136350 นางสาวธนัญชนก  ส าเภาแก้ว บทม.583
134 5810136401 นางสาวกณิกนันต์  ทินโน บทม.584
135 5810136402 นายกฤษณพงศ์  กับรัมย์ บทม.584
136 5810136403 นางสาวกาณติมา  สงพาระ บทม.584
137 5810136404 นางสาวคณิดา  ศิวากรณ์จงจิต บทม.584
138 5810136408 นางสาวชรัญญา  ด าข า บทม.584
139 5810136409 นางสาวชุติมา  กี่ประเสริฐพงศ์ บทม.584
140 5810136411 นายณัฐภาส  คีรีรักษ์ บทม.584
141 5810136417 นางสาวธนัญญา  เทพนิพร บทม.584
142 5810136420 นางสาวธิติมา  สังข์บัว บทม.584
143 5810136422 นายบุญฤทธิ ์ สุขอินทร์ บทม.584
144 5810136423 นางสาวบุษรินทร์  ด านิล บทม.584
145 5810136425 นางสาวเบญจรัตน์  ปูเงิน บทม.584
146 5810136426 นางสาวประกายดาว  ชูกระชั้น บทม.584
147 5810136427 นางสาวพัชรี  หวังโสะ บทม.584
148 5810136428 นางสาวพิมพ์ชนก  สามัคคี บทม.584
149 5810136429 นางสาวพิมพ์พจี  พรหมเพ็ญ บทม.584
150 5810136430 นางสาวภนิดา  ทองฤทธิ์ บทม.584
151 5810136431 นางสาวภันทิลา  เอกกิตติ บทม.584
152 5810136433 นายมณฑล  การะเกตุ บทม.584
153 5810136434 นายเมธาสิทธิ ์ ปลาดศรี บทม.584
154 5810136435 นางสาวลักษมณ  สกุลจันทร์ บทม.584
155 5810136436 นายลัทธพล  โภชนะ บทม.584
156 5810136439 นางสาวศดานันท์  สุขล้ิม บทม.584
157 5810136440 นางสาวภัสร์วรา  ท านากล้า บทม.584
158 5810136442 นางสาวสิริรัตน์  จันทร์เอียด บทม.584
159 5810136443 นายสุทธิพงษ์  วารีศรี บทม.584
160 5810136444 นายสุทธิพล  ณ ระนอง บทม.584



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    บริหารธุรกิจบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง

161 5810136445 นางสาวสุนิสา  แนมน้อย บทม.584
162 5810136446 นางสาวสุวดี  หมาดสตูล บทม.584
163 5810136447 นางสาวอรอนงค์  ช่วยเสริม บทม.584
164 5810136450 นางสาวแอนเดรีย  ใจเหล็ก บทม.584
165 5812226102 นายธนภูมิ  สกุลทับ ททล.581
166 5812226107 นายนิธินันท์  เชาวน์ไวย ททล.581
167 5812226108 นางสาวนิศารัตน์  แก้ววัน ททล.581
168 5812226117 นางสาวสโรชา  แซ่หงอ ททล.581
169 5812226121 นางสาวฐิติชญาน์  ย่านขาว ททล.581
170 5813805102 นางสาวเกวลิน  บุญจร คพธ.581
171 5813805103 นางสาวจันทกานต์  จิตรพรหม คพธ.581
172 5813805106 นางสาวเจนฐิตา  ขมิ้นทอง คพธ.581
173 5813805107 นายชานุวัฒน์  ทองบุตร คพธ.581
174 5813805109 นางสาวณัฐกานต์  ผลบุญ คพธ.581
175 5813805112 นายธนโชติ  พิเศษสีสวย คพธ.581
176 5813805123 นายพรสวัสด์ิ  ตัน คพธ.581
177 5813805125 นางสาวพิชญานิน  ด้วงเกตุ คพธ.581
178 5813805127 นายภาณุเดช  พราหมอนงค์ คพธ.581
179 5813805128 นางสาวมัณฑิรา  คงนคร คพธ.581
180 5813805129 นางสาวมาลิณี  พรหมฤทธิ์ คพธ.581
181 5813805130 นางสาวรวิสรา  สายระย้า คพธ.581
182 5813805134 นางสาววัจนพร  อยู่ข้วน คพธ.581
183 5813805137 นางสาวศรีประภา  ปานวุน่ คพธ.581
184 5813805140 นายสิทธิพงษ์  มังกร คพธ.581
185 5813805143 นางสาวสุภาภรณ์  แอมประชา คพธ.581
186 5813805144 นางสาวสุวณี  ทองผ้ึง คพธ.581
187 5813805148 นางสาวอรศิริ  ศรีศรัทธา คพธ.581
188 5813805149 นายอลงกรณ์  รอดทอง คพธ.581
189 5813805151 นายอาทิตย์  รัตนะพาหิระ คพธ.581
190 5813805203 นายจารุพงษ์  บุตรช่วย คพธ.582
191 5813805205 นางสาวโซเฟีย  เจ๊ะเต๊ะ คพธ.582
192 5813805207 นายณัฐนนท์  ทองมีสุข คพธ.582



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    บริหารธุรกิจบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง

193 5813805209 นายณัฐวุฒิ  รอดแก้ว คพธ.582
194 5813805211 นายธีรพันธ์  ทองแดง คพธ.582
195 5813805213 นายนฤมิต  ทวี คพธ.582
196 5813805218 นางสาวปิยธิดา  งามน้อย คพธ.582
197 5813805220 นายพงศกร  บัวจันทร์ คพธ.582
198 5813805221 นางสาวพัชรินทร์  กรดเต็ม คพธ.582
199 5813805222 นายพีรยุทธ์  เพ็ชรศิริ คพธ.582
200 5813805223 นางสาวภณิดา  ศุภศิลป์ คพธ.582
201 5813805224 นางสาวภูมิรัตน์  คณะแมน คพธ.582
202 5813805226 นางสาวมัลติกา  ทะเลลึก คพธ.582
203 5813805227 นายรัชกรณ์  กิตติพงศากร คพธ.582
204 5813805229 นางสาววรนิษฐา  ประชาบุตร คพธ.582
205 5813805232 นางสาววิลาวัลย์  จันทร์เมือง คพธ.582
206 5813805233 นายวีระเทพ  ทองย่อน คพธ.582
207 5813805234 นางสาวศศิมาภรณ์  ศรีโสภณ คพธ.582
208 5813805239 นางสาวสุชานันท์  ยกย่อง คพธ.582
209 5813805240 นางสาวสุดธิดา  เอื้อบุญน า คพธ.582
210 5813805241 นางสาวสุภาพร  ช่างวาด คพธ.582
211 5813805242 นางสาวสุภาพิชญ์  อินทรัตน์ คพธ.582
212 5813805244 นายสุริยา  เจิกสูงเนิน คพธ.582
213 5813805245 นางสาวเสาวคนธ์  แสงอ่อน คพธ.582
214 5813805252 นางสาวอาภาวรรณ  ปราชญ์นคร คพธ.582
215 5816465101 นางสาวกชกร  ดิษระคะโน ปกก.581
216 5816465104 นางสาวกัลยา  ฤทธิรั์กษา ปกก.581
217 5816465108 นางสาวจรัญญา  ดีอ่อน ปกก.581
218 5816465109 นางสาวจารุวรรณ  นาคแป้น ปกก.581
219 5816465112 นางสาวชนนิกานต์  สง่าศิลป์ ปกก.581
220 5816465114 นายณภัทร  คงศิริ ปกก.581
221 5816465115 นายณรงค์เดช  แย้มเกิด ปกก.581
222 5816465116 นางสาวณัฐตยา  ศรีเคล่ือม ปกก.581
223 5816465117 นางสาวณัฐรดา  รักมิตร ปกก.581
224 5816465118 นายณัฐวัตร  ค าสุภีร์ ปกก.581



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    บริหารธุรกิจบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง

225 5816465122 นางสาวธารินี  ยิ่งด านุ่น ปกก.581
226 5816465123 นายนนทชัย  ว่องทะเล ปกก.581
227 5816465124 นางสาวนภาพร  ไพศาลศักด์ิทวี ปกก.581
228 5816465125 นางสาวนันทริกา  เกื้อผล ปกก.581
229 5816465126 นางสาวนาตาลี  ถิ่นนา ปกก.581
230 5816465129 นายประดิษฐ์  วิริยธรรมโสภณ ปกก.581
231 5816465132 นางสาวปาริชาติ  มากชัย ปกก.581
232 5816465140 นางสาวมาริสา  ทิพย์จันทา ปกก.581
233 5816465142 นางสาวรัชดาพร  พวงร้อย ปกก.581
234 5816465146 นางสาววาสนา  กาญชนะชัย ปกก.581
235 5816465147 นางสาวศจี  เดโชพนัง ปกก.581
236 5816465148 นางสาวศรีอาภรณ์  บุญยืน ปกก.581
237 5816465149 นางสาวศศิภา  วงค์ฤทธิ์ ปกก.581
238 5816465150 นางสาวศิโรรัตน์  ศรีรักษ์ ปกก.581
239 5816465151 นางสาวสริญญา  ณ ระนอง ปกก.581
240 5816465152 นางสาวสิรารัตน์  สิทธิศักด์ิ ปกก.581
241 5816465154 นางสาวสุฐิตา  จันทร์วงศ์ ปกก.581
242 5816465158 นายอธิป  เฉลิมสุข ปกก.581
243 5816465159 นางสาวอภิญญา  กิตติศักดากุล ปกก.581
244 5816465202 นางสาวกวินทรา  ด าสุด ปกก.582
245 5816465203 นายกันตพงค์  คงพัฒน์ ปกก.582
246 5816465205 นางสาวกิตต์ิรวี  มนตรี ปกก.582
247 5816465206 นางสาวเกศกนก  พรหมชัย ปกก.582
248 5816465207 นายคัมภีร์  รัตนา ปกก.582
249 5816465208 นางสาวจันทร์ธิรา  จินดาพล ปกก.582
250 5816465209 นางสาวเจนจิรา  นุ้ยฉิม ปกก.582
251 5816465210 นางสาวชัญญานุช  คติดี ปกก.582
252 5816465211 นางสาวญาณิฐา  แต้มจันทร์ ปกก.582
253 5816465212 นายณรงค์  สิงห์โตทอง ปกก.582
254 5816465213 นางสาวณัฏฐา  ด านาดี ปกก.582
255 5816465214 นางสาวดวงนภา  ทองเเก้ว ปกก.582
256 5816465216 นายธนภัทร  ตอนโพธิศ์รี ปกก.582



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    บริหารธุรกิจบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง

257 5816465217 นางสาวธารทิพย์  ทรัพย์สง ปกก.582
258 5816465219 นางสาวนภาพร  กันยา ปกก.582
259 5816465220 นางสาวนลินทิพย์  สังหลัง ปกก.582
260 5816465222 นายบรรลังก์  บุญล้อม ปกก.582
261 5816465223 นายบุรพล  กิจฉนวน ปกก.582
262 5816465224 นายปรเมศ  ประมูลทรัพย์ ปกก.582
263 5816465229 นางสาวพินิดา  เกษม ปกก.582
264 5816465230 นายพุฒิพงศ์  เกิดศักด์ิ ปกก.582
265 5816465231 นายภัทรพล  ทองนอก ปกก.582
266 5816465232 นายภาณุพล  อาตวงษ์ ปกก.582
267 5816465233 นางสาวมณฑิราพร  ยอดรักษ์ ปกก.582
268 5816465234 นางสาวมัชฌิมา  ภูมิสิทธิ์ ปกก.582
269 5816465237 นายรัชชานนท์  บิลหยี ปกก.582
270 5816465238 นางสาวรัชณีกร  บุญมาก ปกก.582
271 5816465239 นางสาวรัติญา  ลิมาน ปกก.582
272 5816465240 นางสาวรุ่งนภา  อุปมา ปกก.582
273 5816465241 นางสาววราภรณ์  อยู่เจริญ ปกก.582
274 5816465242 นางสาวอุสาวลัย  ละเริง ปกก.582
275 5816465244 นางสาวศรัณย์พร  เต่ียนซ่ือ ปกก.582
276 5816465246 นางสาวศิรินภา  ไทยมิตรชอบ ปกก.582
277 5816465250 นางสาวสิรินยา  ทองหยู่ ปกก.582
278 5816465252 นางสาวสุดธิสา  บุญราช ปกก.582
279 5816465255 นางสาวหิรัญยา  ชีแก้ว ปกก.582
280 5816465257 นายอภินันท์  ผ่องมหึงษ์ ปกก.582
281 5816465301 นางสาวกรวิภา  ภูงาม ปกก.583(โครงการ)
282 5816465303 นางสาวจิตรทิพย์  ศรีสุข ปกก.583(โครงการ)
283 5816465304 นางสาวจิตรวดี  ช่วยด า ปกก.583(โครงการ)
284 5816465306 นางสาวนัสติมา  สุขสนาน ปกก.583(โครงการ)
285 5816465308 นางสาวปิยาพัชร  หวังบริสุทธิ์ ปกก.583(โครงการ)
286 5816465309 นางสาวเพ็ญนภา  จิตนาวี ปกก.583(โครงการ)
287 5816465310 นายภูรินัฐ  อ่อนศรีลัย ปกก.583(โครงการ)
288 5816465312 นางสาวศิริพร  กูลหลัง ปกก.583(โครงการ)



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    บริหารธุรกิจบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง

289 5816465314 นางสาวสิริพร  กราวัน ปกก.583(โครงการ)
290 5816465315 นางสาวสุพัตรา  กล่ ามาศ ปกก.583(โครงการ)
291 5816465316 นางสาวอภิฤดี  นุ่นด า ปกก.583(โครงการ)
292 5816498101 นางสาวกมลทิพย์  พรหมคุ้ม ธรร.581
293 5816498102 นางสาวเกสรา  แก้วคราม ธรร.581
294 5816498105 นางสาวเจนจิรา  ดวงจันทร์ ธรร.581
295 5816498106 นางสาวชฎาพร  สังข์เทพ ธรร.581
296 5816498111 นางสาวนภัสสร  ปริงทอง ธรร.581
297 5816498112 นางสาวนัฐมล  นาคสุวรรณ์ ธรร.581
298 5816498113 นางสาวปานตะวัน  กล่ าเสน ธรร.581
299 5816498114 นางสาวปาลิดา  ภูมิสุทธาผล ธรร.581
300 5816498116 นางสาวพิมพิไล  สูงใหญ่ ธรร.581
301 5816498122 นางสาวรัฐศิภา  มากสาขา ธรร.581
302 5816498123 นางสาวเรืองรัตน์  บุญเมือง ธรร.581
303 5816498124 นายฤทธิชัย  ทองทวี ธรร.581
304 5816498125 นางสาววรรณา  ครึกคร้ืน ธรร.581
305 5816498128 นางสาวศศิธร  ร าไพ ธรร.581
306 5816498129 นางสาวศุกร์กัญญา  คุ้มเดช ธรร.581
307 5816498130 นางสาวศุภิสรา  มีพวกมาก ธรร.581
308 5816498133 นายอนุวัฒน์  เตบสัน ธรร.581
309 5816498134 นางสาวอมรรัตน์  สุขพานิช ธรร.581
310 5816498141 นางสาวสุกานดา  อุ่นทรัพย์เจริญ ธรร.581

ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5710835102 นายกฤษณะ  กล าพบุตร รปศ.571
2 5710835341 นายสิริพงษ์  ทองขาว รปศ.573
3 5810835101 นายกนกศักด์ิ  สิงห์ชู รปศ.581
4 5810835104 นางสาวจันทิมา  ด าสี รปศ.581
5 5810835107 นางสาวชมพูนุท  พึง่ผล รปศ.581
6 5810835109 นางสาวญาสุมินทร์  ด าพระทิก รปศ.581
7 5810835110 นางสาวณัฏฐนิช  แจ่มฟุง้ รปศ.581



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
8 5810835112 นายณัฐวุฒิ  จันทร์ศรี รปศ.581
9 5810835117 นางสาวนูนนา  สิงฆาฬะ รปศ.581
10 5810835118 นางสาวประกายกาญจน์  ทับเพ็ชร์ รปศ.581
11 5810835119 นางสาวปริตตา  เป็นสุข รปศ.581
12 5810835120 นายปุณณพัฒน์  กาญจนรัศมิ์ รปศ.581
13 5810835121 นางสาวพัณณิตา  คงจันทร์ รปศ.581
14 5810835122 นางสาวเพชราภรณ์  เรืองกิจยานุกูล รปศ.581
15 5810835123 นายภานุพงศ์  พัฒชนะอินทร์ รปศ.581
16 5810835124 นางสาวมานิตา  เพชรสุทธิ์ รปศ.581
17 5810835125 นางสาวมายาวี  ยีมาซา รปศ.581
18 5810835127 นางสาวรัตติยากร  ศรีเรือง รปศ.581
19 5810835132 นายศักรินทร์  พากเพียร รปศ.581
20 5810835133 นายศุภฤกษ์  เต๋ียวสกุล รปศ.581
21 5810835136 นางสาวสิริดาว  จินดา รปศ.581
22 5810835137 นายสุทธิพงศ์  ปลอดทุกข์ รปศ.581
23 5810835138 นางสาวสุภัชชา  ปานมั่งค่ัง รปศ.581
24 5810835139 นางสาวเสาวภา  ค าปล้อง รปศ.581
25 5810835140 นายอนิรุทธิ ์ ใจกระจ่าง รปศ.581
26 5810835141 นางสาวอมรทิพย์  ชัยรักษ์ รปศ.581
27 5810835142 นางสาวอรญา  ชายเกตุ รปศ.581
28 5810835145 นายอลงกรณ์  สุวรรณ รปศ.581
29 5810835146 นายอัษฎายุธ  จีนเมือง รปศ.581
30 5810835147 นายอิชย์  จ่ายอ๋อง รปศ.581
31 5810835149 นายนิวุธ  อ าหมัด รปศ.581
32 5810835201 นางสาวกรกนก  ทองเถา รปศ.582
33 5810835203 นายคมสัน  จันทร์ไฝ รปศ.582
34 5810835207 นายชัยอรัญ  ค าปา รปศ.582
35 5810835208 นางสาวญาสุมินทร์  ก๊กใหญ่ รปศ.582
36 5810835209 นายณัฐชนน  บุญนัดดา รปศ.582
37 5810835210 นางสาวณัฐริฎา  ยิ่งสุข รปศ.582
38 5810835214 นางสาวธิดารัตน์  บุญเมือง รปศ.582
39 5810835216 นายนิวัฒน์  หญ้าปรัง รปศ.582



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
40 5810835217 นายปฐมพงษ์  ชูราช รปศ.582
41 5810835218 นางสาวประพิศรา  อุณหไวทยะ รปศ.582
42 5810835219 นางสาวปาลิตา  ไทยมิตรชอบ รปศ.582
43 5810835220 นางสาวพรพรรณ  แซ่ตัน รปศ.582
44 5810835221 นางสาวพิชญธิดา  เสวาฤทธิ์ รปศ.582
45 5810835222 นางสาวเพ็ญนภา  คงเอียด รปศ.582
46 5810835223 นายภาณุพงษ์  รองเดช รปศ.582
47 5810835226 นายระพีพัฒน์  วิชิตบุตร รปศ.582
48 5810835227 นางสาวลลิตา  ว่าโร๊ะ รปศ.582
49 5810835228 นายวรวิทย์  หินรัตน์ รปศ.582
50 5810835229 นายวสุวัตร  ประมูลศิลป์ รปศ.582
51 5810835231 นายวิศรุต  สิทธิศักด์ิ รปศ.582
52 5810835232 นางสาวศัลยา  ไชยรักษ์ รปศ.582
53 5810835233 นายสมัชชา  สุขศรีสินธุ์ รปศ.582
54 5810835235 นางสาวสิริวรรณ  ชัณวิจิตต์ รปศ.582
55 5810835236 นางสาวสุธิมา  บัวเพชร รปศ.582
56 5810835238 นางสาวแสงรวี  เพ็ชรไทย รปศ.582
57 5810835242 นางสาวอรณา  ทองเล็ก รปศ.582
58 5810835243 นางสาวอรนภา  วานิชย์ รปศ.582
59 5810835244 นางสาวอริสรา  จิตเพชร รปศ.582
60 5810835245 นางสาวอลินา  คงเกื้อ รปศ.582
61 5810835246 นางสาวอาซียะห์  ฮามิ รปศ.582
62 5810835247 นางสาวอินทิรา  ชัยพิทักษ์ รปศ.582
63 5810835248 นางสาวไอริณ  ฤทธิเดช รปศ.582
64 5810835301 นายกฤษฎา  ช านิ รปศ.583
65 5810835303 นางสาวจริยาภรณ์  บุญถาวร รปศ.583
66 5810835304 นางสาวจิราพร  เกิดทรัพย์ รปศ.583
67 5810835305 นายจีรพงษ์  อินท่าทอง รปศ.583
68 5810835307 นางสาวชุติมณฑน์  แก้วพลอย รปศ.583
69 5810835308 นางสาวณัฐสิมา  สิงฆาฬะ รปศ.583
70 5810835310 นางสาวดาลัด  งาแก้ว รปศ.583
71 5810835314 นายธีระวุฒิ  ราชเดิม รปศ.583



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
72 5810835316 นางสาวนีวาตี  เบ็ญอาบูบาการ์ รปศ.583
73 5810835318 นางสาวปรารถนา  มโนรัตน์ รปศ.583
74 5810835321 นางสาวพิชญาภรณ์  แตงแก้ว รปศ.583
75 5810835322 นางสาวแพรวพรรณ  พรหมขวัญ รปศ.583
76 5810835323 นายภาณุเดช  จิตอุฬาร์ รปศ.583
77 5810835325 นางสาวรติพร  มอญเก่า รปศ.583
78 5810835326 นางสาวลออรัตน์  แก้วส าอาง รปศ.583
79 5810835327 นางสาวไอศ์ณัฏฐา  เจริญเกิดลาภ รปศ.583
80 5810835329 นายวัชรพล  ส าเภารัตน์ รปศ.583
81 5810835330 นางสาววารุณี  งามทรัพย์ รปศ.583
82 5810835331 นายวุฒิพงค์  สว่างงาม รปศ.583
83 5810835334 นางสาวสุดา  นุ้ยตีเตบ รปศ.583
84 5810835338 นายอดิศร  เสนาคง รปศ.583
85 5810835340 นายอภิวิชญ์  คงสวัสด์ิ รปศ.583
86 5810835343 นางสาวอรวรรณ  มัทจิตร์ รปศ.583
87 5810835344 นางสาวอรุณี  เกล้ียงนาน รปศ.583
88 5810835345 นายอัมรินทร์  นวลใย รปศ.583
89 5810835346 นางสาวอารญา  วันทอง รปศ.583

ระดบัปริญญาตรี 4 ปี  เทคโนโลยีบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5510311113 นายณัฐวุฒิ  อุ่ยสันติวงศ์ อภ.551
2 5610311127 นางสาวมาลิษา  ทองศรี อภ.561
3 5710311144 นางสาวอลิศา  ชัยราบ อภ.571
4 5712225101 นางสาวกนกวรรณ  แดงหน า ทสถ.571
5 5712225115 นางสาวนิลวดี  ชูเหล็ก ทสถ.571
6 5712225116 นายบาส  ช่วยแก้ว ทสถ.571
7 5810311102 นายเจนณรงค์  เรืองรัตน์ อภ.581
8 5810311113 นายไพศาล  ด้วงทอง อภ.581
9 5810311114 นางสาวมุนา  มานะบุตร อภ.581
10 5810311118 นางสาวสุภัสสร  สิทธิศักด์ิ อภ.581
11 5812225102 นางสาวจารียา  ชูแสง ทสถ.581



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี  เทคโนโลยีบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
12 5812225104 นายณัฐวุฒิ  ทิพย์พิมล ทสถ.581
13 5812225106 นางสาวธัญญารัตน์  สร้างจิตร ทสถ.581
14 5812225107 นายนิติกร  ปิริยะ ทสถ.581
15 5812225108 นายพัฒนกร  หงอสกุล ทสถ.581
16 5812225111 นายลัทธพล  จันทร์สุวรรณ ทสถ.581
17 5812225113 นายวัลลภ  บรรณา ทสถ.581
18 5812225114 นายวุฒิชัย  สุกอ่อน ทสถ.581
19 5812225115 นางสาวศรสวรรค์  ทองดียิ่ง ทสถ.581
20 5812225116 นายศิริชล  ปันติ ทสถ.581
21 5812225117 นายศุภกร  บุญเรือง ทสถ.581
22 5812225118 นายสกันต์  นิยมราษฎร์ ทสถ.581
23 5812225119 นางสาวสายธาร  ทองกิ้ม ทสถ.581
24 5812225120 นางสาวสินีนารถ  วิเศษผล ทสถ.581
25 5812225122 นางสาวอมิตา  ช านิการ ทสถ.581
26 5813857102 นายกฤษดา  อ่อนรู้ที่ จทล.581
27 5813857104 นายเกรียงศักด์ิ  ทองโชติ จทล.581
28 5813857111 นายณัฐสิทธิ ์ ฤทธิสังข์ จทล.581
29 5813857115 นายธีรภัทร  จงรักษ์ จทล.581
30 5813857117 นางสาวนิตยา  ทองเเดง จทล.581
31 5813857118 นายปฏิพันธ์  โสเชื้อ จทล.581
32 5813857121 นายภัคพล  เยายวน จทล.581
33 5813857122 นายภาณุภัฒน์  หาญสาริกิจ จทล.581
34 5813857125 นายภูวนาท  ช่วยพัฒน์ จทล.581
35 5813857127 นายวรัญญู  อินต๊ะวงค์ จทล.581
36 5813857130 นายวีรยา  สิทธิการ จทล.581
37 5813857134 นายศรีทรัพย์  ส่งน้อย จทล.581
38 5813857135 นายสุริยคราส  สว่างวงศ์ จทล.581
39 5813857139 นางสาวอภิวรรณ  ธาระเวศ จทล.581
40 5813857140 นายอภิสร  สุขะ จทล.581
41 5813857143 นางสาวอุษาคร  จันทร์ทร จทล.581



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    บัญชบีัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5813744101 นางสาวกมลรัตน์  ทองเนื้อสาม บช.581
2 5813744102 นางสาวกัญญา  ปากบารา บช.581
3 5813744107 นางสาวชุลีกาญจน์  เจ็นชัย บช.581
4 5813744110 นางสาวณัฐธิดา  อุ่ยเจริญพงศ์ บช.581
5 5813744112 นางสาวทัตติยา  เมืองใหม่ บช.581
6 5813744116 นายปฏิพันธ์  ปฏิมิน บช.581
7 5813744117 นางสาวปิยะฉัตร  พรหมช่วย บช.581
8 5813744118 นางสาวแพรวพรรณ  ชมบุญ บช.581
9 5813744119 นางสาวภัสสร  เพ็งเทพ บช.581
10 5813744123 นางสาวรุ่งนภา  แซ่ตัน บช.581
11 5813744124 นางสาวลภัสรดา  ชูสงด า บช.581
12 5813744125 นางสาววัชระภรณ์  หาบยุโซะ บช.581
13 5813744126 นายวิศิษฏ์  ปองแท้ บช.581
14 5813744128 นางสาวสาวิกา  เดชพิชัย บช.581
15 5813744130 นางสาวสุกัญญา  ช านินา บช.581
16 5813744131 นางสาวสุธิตา  สุภาพ บช.581
17 5813744133 นางสาวเสาวนีย์  ชูมณี บช.581
18 5813744134 นางสาวอรยา  มะตัน บช.581
19 5813744135 นางสาวอารีตา  มะ บช.581
20 5813744136 นางสาวอารีย์  ทองอุปการ บช.581
21 5813744139 นางสาวเสาวลักษณ์  สังคะสิน บช.581
22 5813744201 นางสาวกนกวรรณ  ข าอินทร์ บช.582
23 5813744202 นางสาวกนกวรรณ  ใขวารี บช.582
24 5813744205 นางสาวกศิริณี  เรือทอง บช.582
25 5813744206 นางสาวกันติยา  ทองทิพย์ บช.582
26 5813744207 นายคฑาวุธ  บรรณกิจ บช.582
27 5813744208 นางสาวจตุพร  ฤทธิพงษ์ บช.582
28 5813744212 นางสาวฐิติวรดา  สืบมา บช.582
29 5813744214 นางสาวณัฐสิมา  นิลสมุทร บช.582
30 5813744216 นายธนธรณ์  โรมินทร์ บช.582
31 5813744219 นายนิฮาเซ็ม  ดือราแม บช.582
32 5813744221 นางสาวพวงผกา  มณีฉาย บช.582



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    บัญชบีัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
33 5813744223 นางสาวฟาตีมะฮ์  ปังแลมาเส็น บช.582
34 5813744224 นางสาวภิรมย์ญา  ทองปิด บช.582
35 5813744225 นางสาวมณฑากานต์  อินทอง บช.582
36 5813744226 นางสาวเมธิกา  ผุดเผือก บช.582
37 5813744229 นางสาววัลภา  ละงู บช.582
38 5813744230 นางสาวศศิยาภรณ์  มากจันทร์ บช.582
39 5813744231 นางสาวสิราวรรณ  หนูเมือง บช.582
40 5813744232 นางสาวสิริกันยา  สังวาร บช.582
41 5813744233 นางสาวสุนิสา  ชูบุญสังข์ บช.582
42 5813744234 นางสาวอภัสรา  ชัยเพ็ชร บช.582
43 5813744235 นางสาวอรทัย  ผิวเหลือง บช.582

ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    นิเทศศาสตรบัณฑิต  
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5810052102 นางสาวกวิสรา  ผกาแก้ว นศบ.581
2 5810052103 นางสาวกาญจนา  เริงสมุทร นศบ.581
3 5810052104 นายกิตติธัช  เกตุทอง นศบ.581
4 5810052110 นางสาวฐิติวรดา  โลหะ นศบ.581
5 5810052111 นางสาวณัฎฐาพร  แสงสุวรรณ์ นศบ.581
6 5810052113 นางสาวทวีพร  ทรัพย์ประมูล นศบ.581
7 5810052117 นางสาวนธเซีย  โปฏกรัตน์ นศบ.581
8 5810052118 นางสาวนัฐริกา  เรืองมี นศบ.581
9 5810052119 นายนันทพงศ์  คงจร นศบ.581
10 5810052125 นางสาวพัชรีภรณ์  เดชอรัญ นศบ.581
11 5810052126 นางสาวภมรรัตน์  พรมตัน นศบ.581
12 5810052128 นางสาวมุกวรินทร์  ช่องรักษ์ นศบ.581
13 5810052131 นางสาวลักขณา  ขุมทอง นศบ.581
14 5810052132 นายวราคม  ศิลป์เสวตร์ นศบ.581
15 5810052133 นางสาววัลภา  หนูชัยแก้ว นศบ.581
16 5810052134 นางสาววาสนา  พลรบ นศบ.581
17 5810052138 นางสาวศศิธร  หนูชู นศบ.581
18 5810052139 นางสาวศุภวรรณ  มโนสงค์ นศบ.581



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี    นิเทศศาสตรบัณฑิต  
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
19 5810052140 นางสาวสุจิรา  สุขเกล่ือม นศบ.581
20 5810052143 นางสาวเสาวลักษณ์  ศิริกุล นศบ.581
21 5810052144 นายหนึ่ง  แสงแก้ว นศบ.581
22 5810052145 นางสาวอรนิชา  พรหมเมศร์ นศบ.581
23 5810052146 นายอัรฟาต  แวสือแม นศบ.581
24 5810052147 นางสาวอาริษา  แววมณี นศบ.581
25 5810052148 นางสาวอุษณีย์  ชัยเพชร นศบ.581
26 5810052206 นายทนุธรรม  ปรีชา นศบ.582
27 5810052209 นางสาวญาตาวี  โสะพันธ์ นศบ.582
28 5810052211 นายณัฐพงศ์  ชิดเชี่ยว นศบ.582
29 5810052212 นางสาวณิชาภัทร  อ่อนสด นศบ.582
30 5810052213 นางสาวเทียนจิรา  คุณชล นศบ.582
31 5810052218 นางสาวนันทฉัตร  เนระจุล นศบ.582
32 5810052222 นางสาวปาริชาติ  รอดรวยร่ืน นศบ.582
33 5810052223 นายพงศกร  รักจุล นศบ.582
34 5810052224 นางสาวพรรษวดี  เทียรทอง นศบ.582
35 5810052233 นางสาววาสนา  คงฉิม นศบ.582
36 5810052236 นางสาวศกลวรรณ  ด าแก้ว นศบ.582
37 5810052237 นางสาวศริญลักษณ์  เหล็กชาย นศบ.582
38 5810052238 นางสาวศิวาณีย์  พรหมอักษร นศบ.582
39 5810052241 นางสาวสุภัค  ด าแท้ นศบ.582
40 5810052243 นางสาวหทัยลักษณ์  เทวฤทธิ์ นศบ.582
41 5810052245 นางสาวอลิตต้า  บวรศิริโสภณ นศบ.582
42 5810052246 นายอัสริ  ประไหมสุหรี นศบ.582

งานประมวลผลการศึกษา
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ณ วันที ่17 พฤษภาคม 2562


