
ระดับปริญญาตรี 5 ปี    ครุศาสตรบัณฑิต (5ปี)   

ท่ี รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ห้อง

1 5710271110 นางสาวณัฐสิมา  พงษ์ประดิษฐ์ ปฐ.571

2 5712223313 นางสาวยุพดี  แซ่อ้ัง อศ.573

3 5712223223 นายเอกณรงค์  ฝ่ังขวา อศ.572

4 5710357418 นางสาวศิริวรรณ  อินตะกอง ค.574

5 5711707206 นางสาวดุสิตา  จิตรอักษร ท.572

6 5712221118 นางสาวสุดารัตน์  โพธ์ิปลอด คมศ.571

7 5711707210 นางสาวปิลวรรณ  ยังเจริญ ท.572

8 5712223320 นางสาวหทัยชนก  สุดใจ อศ.573

9 5710357315 นางสาวรวิวรรณ  เจริญด้วง ค.573

10 5711707109 นางสาวนวพรรษ์  พงศ์พัทลุง ท.571

11 5711707218 นางสาวสโรชา  หยีสอีด ท.572

12 5710357307 นางสาวเตือนใจ  ศักด์ิสองเมือง ค.573

13 5712223318 นางสาวสุวนันท์  เอ้ียวถ้ึง อศ.573

14 5710357205 นางสาวชลธิชา  ทองขวิด ค.572

15 5710380119 นางสาวศุวณี  ทองสง คศ.571

16 5711149107 นางสาวทิพวรรณ  ปราศภัย ส.571

17 5710677305 นางสาวดารารัตน์  ภักดีค า พ.573

18 5710941208 นางสาวธมลวรรณ  บุญช่วย ว.572

19 5712221120 นายอบีดินทร์  ตาเละ คมศ.571

20 5710473204 นายจิรวัฒน์  หนูสุวรรณ์ ดศ.572

21 5710357311 นางสาวนุชษบา  พันธ์เท้ีย ค.573

22 5710271101 นางสาวกชกร  โนนน้อย ปฐ.571

23 5711149119 นายศุภโชค  รงค์กุล ส.571

24 5710677405 นายทัตพงศ์  เพ็ชรทองช่วย พ.574

25 5710357402 นางสาวกานดารัตน์  แคสน่ัน ค.574

26 5710357422 นางสาวเสาวลักษณ์  ชาวป่า ค.574

รายช่ือนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ณ วันท่ี 22  มีนาคม  2562

รับหลักฐานการศึกษา วันศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป (สายครูรับท่ีคณะครุศาสตร์)



27 5712221218 นางสาวสุจีรัตน์  ระสุโส๊ะ คมศ.572

28 5710357123 นางสาวหมัยสุหรี  นุ่นด า ค.571

29 5710271113 นางสาวนฤมล  ภักดีใหม่ ปฐ.571

30 5710677206 นายถาวร  สมเพชร พ.572

31 5712221112 นางสาวมณีทิพย์  พลภักดี คมศ.571

32 5710271118 นางสาววรางคณา  เต็มเป่ียม ปฐ.571

33 5710357320 นางสาวสวรส  เกาะสมัน ค.573

34 5710357409 นางสาวนงนุช  เพ็ชแก้ว ค.574

35 5711707124 นายเอกพงษ์  ค านึงการ ท.571

36 5711707220 นางสาวสุวพัชร  แกมนิรัตน์ ท.572

37 5711707223 นางสาวอลีนา  ชัยมงกุฎ ท.572

38 5712221211 นางสาวภารฎา  นาครัตน์ คมศ.572

39 5710357323 นางสาวโสรญา  ด าริง ค.573

40 5710941108 นางสาวมาลิตา  นาคสง่า ว.571

41 5710941205 นางสาวณิชารีย์  บุญช่วย ว.572

42 5710473104 นางสาวชนกนันท์  อ่าวสมบูรณ์ ดศ.571

43 5710357106 นางสาวชนกนารถ  พุมดวง ค.571

44 5710271215 นางสาวเนตรนภา  เดิมหล่ิม ปฐ.572

45 5711707113 นางสาวมนจิรา  หวันสู ท.571

46 5711707221 นายหัสซัน  ขาวแดง ท.572

47 5710677201 นางสาวกฤตพร  แซ่หลิม พ.572

48 5710380206 นายซอฟา  ดอมิ คศ.572

49 5712223409 นายประชาชาติ  งานดี อศ.574

50 5711149202 นางสาวกังสดา  หวันสมัน ส.572

51 5712221215 นางสาวรัตติยา  สร้อยจิตร คมศ.572

52 5711149104 นายจักรพงศ์  ทรัพย์เพ่ิม ส.571

53 5712223203 นางสาวคัชชิตา  ยกย่อง อศ.572

54 5711707202 นายเกรียงศักด์ิ  สวนยา ท.572

55 5712223312 นางสาวภัทรียา  ถ่ินเกาะยาว อศ.573

56 5710357110 นางสาวนันทพร  งานแข็ง ค.571



57 5710941118 นางสาวอรติมา  นบนอบ ว.571

58 5711149117 นางสาววรรณิศา  มาลัยทอง ส.571

59 5711149121 นางสาวสุดา  จิโสะ ส.571

60 5712223416 นางสาวศุภลักษณ์  มณีรัตน์ อศ.574

61 5711149108 นางสาวน้ าฝน  โพธ์ิสิงห์ ส.571

62 5710357116 นางสาวรวีวรรณ  สันติเพชร ค.571

63 5711707120 นางสาวสาวิตรี  ชลธาร ท.571

64 5711707213 นางสาวรวิสรา  วงศ์สวัสด์ิ ท.572

65 5710677208 นายธีรภัทร  สุมา พ.572

66 5710357312 นางสาวพนิดา  ด ากระบ่ี ค.573

67 5710357324 นางสาวอัชมา  หง้ากุล ค.573

68 5710357411 นางสาวผดุงขวัญ  ชูนาค ค.574

69 5710941106 นางสาวพิไลวรรณ  ช่ืนชม ว.571

70 5711149219 นายสกานต์  พรหมอินทร์ ส.572

71 5712221117 นางสาวศุภวรรณ  คงสินธ์ุ คมศ.571

72 5710357118 นางสาวศิริรัตน์  เด่นมาลัย ค.571

73 5711149207 นางสาวณัฐนนท์  ซุ่นส้ัน ส.572

74 5710941110 นางสาวเมลินญ่า  เบ็ญหละ ว.571

75 5710357308 นายธนวัฒน์  สุขล่ิม ค.573

76 5710380114 นายพีรภาส  นุ่มน่ิม คศ.571

77 5711707105 นางสาวจุฑาทิพย์  สังข์ขาว ท.571

78 5711707115 นางสาวรัตติยา  สังแก้ว ท.571

79 5712223319 นายเสฎฐวุฒิ  สุขแสนสุข อศ.573

80 5710677110 นางสาวนรินนิภา  เดชอรัญ พ.571

81 5711707116 นางสาวลัญชนา  จ าปา ท.571

82 5711149210 นายปรัชญาทวี  ศรีวัง ส.572

83 5710941211 นางสาวมูณีเราะห์  เจ๊ะฮามะ ว.572

84 5710380105 นายชูเจริญ  นิติสารกุล คศ.571

85 5710677210 นายนัสรอน  นิลสกุล พ.572

86 5710677301 นายการันต์  เทพสง พ.573



87 5710677302 นางสาวกุลกานต์  อินทร์พรหม พ.573

88 5712223421 นายอมรศักด์ิ  ไกรเลิศ อศ.574

89 5711149115 นางสาวเรวดี  บุรีสูงเนิน ส.571

90 5710380207 นายณฤมิตย์  อยู่เย็น คศ.572

91 5711149221 นางสาวสุทธิดา  ท่าดี ส.572

92 5710357211 นางสาวเพชราภรณ์  ชาญณรงค์ ค.572

93 5712223321 นางสาวอมิตตา  อาดจร อศ.573

94 5711707207 นางสาวนรีกานต์  ศรีเจริญ ท.572

95 5710271211 นางสาวณัฐสุดา  รัตนพันธ์ุ ปฐ.572

96 5711707208 นางสาวนิรนุช  พันช่ัง ท.572

97 5710357408 นายธัชนันท์  พวงนุ่น ค.574

98 5711707222 นางสาวอนุสรา  หยังกุล ท.572

99 5710677318 นายสมชาย  ชลเขตต์ พ.573

100 5710677412 นายพิพัฒน์  ชาลี พ.574

101 5710357203 นางสาวจิตลัดดา  ชูรักษา ค.572

102 5710357210 นางสาวปริยา  เสนา ค.572

103 5711149201 นายก่อพงษ์วิช  คีรีก้ิน ส.572

104 5710357413 นายมานพ  อินทรทอง ค.574

105 5711707101 นางสาวกนกพร  ซังซาสิทธ์ิ ท.571

106 5410677127 นายภูเบศ  วีระชุนย์ พ.541

107 5610357137 นางสาวสุพัตรา  ชัชเวศ ค.561

108 5710357101 นางสาวกชกร  รอดการทุกข์ ค.571

109 5710357102 นางสาวกรรภิรมณ์  ทองเมือง ค.571

110 5710357103 นายกิติพงศ์  กล่ินจันทร์ ค.571

111 5710357105 นางสาวจิตติมา  ก้งโง้ย ค.571

112 5710357107 นางสาวดารินทร์  พลเวณ ค.571

113 5710357108 นายธนพันธ์ุ  เจริญสุข ค.571

114 5710357111 นางสาวปฏิญญา  นวลมุสิก ค.571

115 5710357113 นางสาวพิมพลอย  รอดบุตร ค.571

116 5710357114 นางสาวภัศรา  กาญจนาสุวรรณ ค.571



117 5710357117 นางสาววรัญชลี  อ้ิววังโส ค.571

118 5710357119 นางสาวศุภลักษณ์  แข็งแรง ค.571

119 5710357120 นางสาวสาวิตรี  ก้ิมแก้ว ค.571

120 5710357121 นางสาวสุทัตตา  มาสังข์ ค.571

121 5710357122 นางสาวสุภาวดี  สีหมุ่น ค.571

122 5710357124 นายอภิวัฒน์  สูน่าหู ค.571

123 5710357125 นางสาวอัญชนา  หนูรักษ์ ค.571

124 5710357201 นางสาวกฤติยา  บรรเจิดฤทธ์ิ ค.572

125 5710357202 นางสาวจันจิรา  แก้วได้หนู ค.572

126 5710357204 นายจิรชาติ  อ๋ิวสกุล ค.572

127 5710357206 นางสาวตัลซีล  องศารา ค.572

128 5710357207 นายธวัชชัย  จบถ่ิน ค.572

129 5710357209 นางสาวนารือมี  โดบีมอ ค.572

130 5710357212 นายภัคธร  ไมสัน ค.572

131 5710357214 นางสาวรัตนาพร  เจริญพร ค.572

132 5710357215 นายริสกี  จงรักษ์ ค.572

133 5710357216 นางสาววันวิมล  หาหลัง ค.572

134 5710357217 นางสาวศิริวรรณ  สาระโมฬี ค.572

135 5710357218 นางสาวศุภิสรา  ขุนอินทร์ ค.572

136 5710357221 นางสาวสุรัสวดี  อรรถกิจเจริญ ค.572

137 5710357223 นายอมรศักด์ิ  ชนะการ ค.572

138 5710357224 นางสาวอารีซ่า  เริงกิจ ค.572

139 5710357301 นางสาวกมลรัตน์  เหล่าเส็น ค.573

140 5710357302 นายกิตติธัช  นิลละออ ค.573

141 5710357303 นางสาวขวัญวิภา  ชูช่ืน ค.573

142 5710357304 นางสาวจิดาภา  โบบทอง ค.573

143 5710357305 นางสาวจุฑาพร  จิตเท่ียง ค.573

144 5710357306 นางสาวณัฐยา  แสงแก้ว ค.573

145 5710357310 นางสาวนัจมีย์  เซ็งสะ ค.573

146 5710357313 นางสาวฟารีดา  อาลีมามะ ค.573



147 5710357314 นายมูฮ าหมัดสุฮัยมี  คชฤทธ์ิ ค.573

148 5710357316 นางสาวลัดดาวรรณ  หวันสู ค.573

149 5710357317 นางสาววิภารัตน์  นุ้ยโสะ ค.573

150 5710357318 นายศุภกร  ระวังภัย ค.573

151 5710357319 นางสาวศุภกาญจน์  เทพสง ค.573

152 5710357321 นางสาวสุชานาถ  สุขแดง ค.573

153 5710357322 นางสาวสุนิสา  สุกแก้ว ค.573

154 5710357401 นายกรวิชญ์  หนูคง ค.574

155 5710357403 นางสาวจันทร์จิรา  พานิชย์ ค.574

156 5710357404 นางสาวจุฑาทิพย์  ทองทะวัย ค.574

157 5710357406 นางสาวชีวาพร  ช่วยหมุด ค.574

158 5710357407 นางสาวตามอุรา  จงรักษ์ ค.574

159 5710357410 นางสาวนิธิมา  ปักษิน ค.574

160 5710357415 นางสาวรัยม่ีย์  นิลสกุล ค.574

161 5710357416 นางสาววาริดา  ปาทาน ค.574

162 5710357417 นายศาสตราวุธ  เก้ือคลัง ค.574

163 5710357419 นางสาวสโรชา  เหอลี ค.574

164 5710357420 นางสาวสิริวิมล  เก้าเอ้ียน ค.574

165 5710357423 นางสาวอทิตยา  แก้วมาลา ค.574

166 5710357424 นายวุฒิชัย  พูแหว่น ค.574

167 5710271102 นางสาวกนกวรรณ  ทองรุด ปฐ.571

168 5710271103 นางสาวกมลวรรณ  มากตุด ปฐ.571

169 5710271107 นางสาวจิราภรณ์  สุกการ ปฐ.571

170 5710271108 นางสาวฉัตรจิรา  สกุลจันทร์ ปฐ.571

171 5710271109 นางสาวโซเฟีย  ทองสีสัน ปฐ.571

172 5710271115 นางสาวปิยาภรณ์  หัสรินทร์ ปฐ.571

173 5710271116 นายเพชรายุทธ  ภูริสิริกุล ปฐ.571

174 5710271117 นางสาวรัตนาภรณ์  ชัยเพชร์ ปฐ.571

175 5710271121 นางสาวสุชาดา  หีมเกตุ ปฐ.571

176 5710271122 นายอดิศร  เน้ือดี ปฐ.571



177 5710271124 นางสาวอุศิบา  อินนุรักษ์ ปฐ.571

178 5710271202 นางสาวกนกวรรณ  วรรณแสงทอง ปฐ.572

179 5710271203 นางสาวกัญญาณัฐ  ปูชนียกุล ปฐ.572

180 5710271205 นางสาวเขมจิรา  ถ่ินสะท้อน ปฐ.572

181 5710271207 นางสาวเจนจิรา  สินธู ปฐ.572

182 5710271208 นางสาวชมเนตร  พิบาลฆ่าสัตว์ ปฐ.572

183 5710271212 นางสาวธมลวรรณ  อินทรพุฒกิจ ปฐ.572

184 5710271213 นางสาวนรัตน์  ชูช่ืน ปฐ.572

185 5710271216 นางสาวอลิชา  อุรามา ปฐ.572

186 5710271217 นางสาววรรณนิศา  ศรีดูกา ปฐ.572

187 5710271219 นางสาวศิริรัตน์  ไชยถาวร ปฐ.572

188 5710271220 นางสาวสิรินาถ  ขวัญเทพ ปฐ.572

189 5710271221 นางสาวสุวนันท์  หลีเอบ ปฐ.572

190 5710271222 นายอดิชาติ  สามารถ ปฐ.572

191 5710271224 นางสาวมารีนา  เจ๊ะแว ปฐ.572

192 5610941106 นางสาวชนาพร  ทศพงษ์ ว.561

193 5710941101 นางสาวเกศินี  ผิวแก้ว ว.571

194 5710941102 นางสาวนาเรศ  ตุดบัตร ว.571

195 5710941104 นางสาวเบญจมาศ  เลาหประภานนท์ว.571

196 5710941105 นางสาวปรีดาภรณ์  บุญสม ว.571

197 5710941107 นายมะฟาริ  หอมะเบ๊าะ ว.571

198 5710941109 นางสาวมาสโมรี  ลาทัพ ว.571

199 5710941111 นางสาววิจิตรา  ทรัพยาสาร ว.571

200 5710941114 นางสาวสุธิดา  เผือกละม้าย ว.571

201 5710941115 นางสาวเสาวรส  ไร่ใหญ่ ว.571

202 5710941116 นางสาวอนงค์นารถ  ฮะยีต ามะลัง ว.571

203 5710941117 นางสาวอรณิชา  สุวาโร ว.571

204 5710941201 นางสาวกรณิการ์  สวาทนันท์ ว.572

205 5710941202 นางสาวเจ๊ะอารียา  ท้ิงปากถ้ า ว.572

206 5710941203 นางสาวโซเฟีย  หลีมานัน ว.572



207 5710941204 นางสาวฐิติรัตน์  เหมพิทักษ์ ว.572

208 5710941206 นางสาวดนัยา  นบนอบ ว.572

209 5710941207 นางสาวทิพย์วรรณ  เรืองนวล ว.572

210 5710941210 นางสาวมณีรัตน์  ขัติยะ ว.572

211 5710941213 นางสาววิระนันท์  ทิพย์รักษ์ ว.572

212 5710941214 นางสาวศิรินธาร  ภัติศิริ ว.572

213 5710941215 นางสาวสุชานันท์  ขอบขันธ์ ว.572

214 5710941218 นางสาวอทัยรัตน์  คงร่วง ว.572

215 5710941219 นางสาวอัญญพร  บ ารุงฤทธ์ิ ว.572

216 5710380101 นางสาวกรรณิการ์  เขียวสด คศ.571

217 5710380102 นายเกรียงศักด์ิ  จารย์อุปการะ คศ.571

218 5710380103 นางสาวจีรนุช  สว่างโสดา คศ.571

219 5710380104 นายฉันทรัฐ  วรรณะ คศ.571

220 5710380106 นายซาฟีอี  นิกานิ คศ.571

221 5710380107 นางสาวณัฏฐริกา  แคล่วคล่อง คศ.571

222 5710380109 นางสาวณิยวรรณ  นุอินทร์ คศ.571

223 5710380110 นายธีรพงศ์  พยอม คศ.571

224 5710380111 นายนพดล  เพชรประพันธ์ คศ.571

225 5710380113 นางสาวพัชรียา  ถนัดช่างแสง คศ.571

226 5710380115 นางสาวรัชนก  คงแก้ว คศ.571

227 5710380116 นางสาวลาลิตา  มาลียัน คศ.571

228 5710380117 นายวัชรินทร์  ฤทธ์ิจันทร์ คศ.571

229 5710380118 นางสาววิจิตรา  วิชิตบุตร คศ.571

230 5710380121 นางสาวสุปริญญา  หัสจักร คศ.571

231 5710380122 นางสาวหยก  บ ารุงเวช คศ.571

232 5710380123 นายอับดุลฮาลีม  อูมะ คศ.571

233 5710380125 นางสาวเอมิกา  โบบทอง คศ.571

234 5710380201 นายกันตภณ  ไกรศาสตร์ คศ.572

235 5710380202 นางสาวกานต์ชนก  วาทโยธา คศ.572

236 5710380203 นางสาวเจนจิรา  สุขแดงพรหม คศ.572



237 5710380204 นายเจษฎา  จันทร์ทิพย์ คศ.572

238 5710380205 นายชัยพร  ชาญเชิงศิลปกุล คศ.572

239 5710380209 นางสาวณัฐสิมา  วิรันจตี คศ.572

240 5710380211 นายธีรศักด์ิ  โอทอง คศ.572

241 5710380212 นางสาวปนิดา  บุญแก้ว คศ.572

242 5710380214 นายมัรวา  ดอมิ คศ.572

243 5710380215 นางสาวระพีพรรณ  แจ่มใส คศ.572

244 5710380216 นางสาวรัชนก  มณีรัตน์ คศ.572

245 5710380218 นางสาววิชภา  สีชุม คศ.572

246 5710380219 นายสถาพร  ลูกแป้น คศ.572

247 5710380220 นางสาวสุดารัตน์  สุขภิทักษ์ คศ.572

248 5710380221 นางสาวสุภาพร  หิรัญวดี คศ.572

249 5710380223 นางสาวอรทิกา  ไทยป๊อก คศ.572

250 5711707102 นางสาวกาญจน์กันยา  ชูจ า ท.571

251 5711707103 นายกิตติศักด์ิ  อุ๋ยสกุล ท.571

252 5711707106 นางสาวญาณิศา  สุทธิเวช ท.571

253 5711707108 นางสาวธัญวดี  ชูชิต ท.571

254 5711707110 นางสาวนุชจรินทร์  นวลศรี ท.571

255 5711707111 นางสาวปารีหนี  สุติก ท.571

256 5711707112 นางสาวพรสวรรค์  เต็งเฉ้ียง ท.571

257 5711707114 นางสาวมินตรา  แสงใส ท.571

258 5711707117 นางสาววินุศรา  เก้ือกุลบุตร ท.571

259 5711707118 นางสาวศิริรัตน์  อติสิงห์ ท.571

260 5711707119 นางสาวสญานิล  เกนุ้ย ท.571

261 5711707122 นางสาวเสาวลักษณ์  ปุ่ยพล ท.571

262 5711707123 นางสาวอรอุมา  มิตรศิริ ท.571

263 5711707204 นางสาวจีรพรรณ  จันทะผล ท.572

264 5711707205 นางสาวจุฑามาศ  ชุ่มอักษร ท.572

265 5711707209 นางสาวปาริชาติ  เพ็งสุขศรี ท.572

266 5711707211 นางสาวภัทราพร  จันสุด ท.572



267 5711707212 นางสาวมัชฌิมาภรณ์  ใจช่ืน ท.572

268 5711707214 นางสาวราณี  จรุงการ ท.572

269 5711707215 นางสาววทันยา  ม่ันซ้ิว ท.572

270 5711707216 นางสาวเวธนี  ใหม่คงแก้ว ท.572

271 5711707217 นางสาวศุภธิดา  พรหมมา ท.572

272 5711707219 นางสาวสุนิสา  สร้อยสน ท.572

273 5711707224 นางสาวอัตติญา  ทรายทอง ท.572

274 5511149102 นางสาวคณัสนันท์  อัครโชติวรสกุล ส.551

275 5711149103 นางสาวขนิษฐา  สิงหาไทย ส.571

276 5711149105 นางสาวชญานิศ  วาระเพียง ส.571

277 5711149111 นายพฤทธ์  ฉายบัณฑิต ส.571

278 5711149112 นางสาวภุมรินทร์  แก้วพิทักษ์ ส.571

279 5711149113 นางสาวมาริษา  เก้ือกูล ส.571

280 5711149116 นางสาวลภัสภาส์  หนูคง ส.571

281 5711149118 นายวรวิทย์  หนูทอง ส.571

282 5711149120 นายสัญชัย  ช่วยศรีนวล ส.571

283 5711149124 นางสาวเสาวลักษณ์  ข าประดิษฐ์ ส.571

284 5711149203 นางสาวกัลยา  แก้วคู่ ส.572

285 5711149204 นางสาวจันทร์จิรา  หวังจิตต์ ส.572

286 5711149205 นายเจษฎา  พูลสวัสด์ิ ส.572

287 5711149206 นางสาวณัฎฐา  ตันติพิศาลพงศ์ ส.572

288 5711149208 นางสาวธนิดา  จ าปี ส.572

289 5711149209 นางสาวนุชภินันท์  สนิทปู่ ส.572

290 5711149211 นางสาวพรรณิกา นูรีย๊ะห์  เวลเดส ส.572

291 5711149218 นายศรัญญู  ห้าหาบ ส.572

292 5711149223 นางสาวสุไรญา  หอมหวล ส.572

293 5510677202 นายกฤษฎา  ยกย่อง พ.552

294 5610677115 นางสาวนงนุช  พานทอง พ.561

295 5610677126 นายฤทธิพงศ์  อรุณฤกษ์ พ.561

296 5710677101 นางสาวกมลชนก  โชติกมาศ พ.571



297 5710677103 นายกิตติชัย  เล้นส้ิน พ.571

298 5710677104 นางสาวชลันดา  หนูเพ็ง พ.571

299 5710677106 นายณัฐพล  มณีมัย พ.571

300 5710677107 นายทีปรักษ์  ทองนาค พ.571

301 5710677108 นายธีรพงษ์  ก่ิงแก้ว พ.571

302 5710677111 นายนันทวัฒน์  แขวงหลี พ.571

303 5710677113 นายพงษ์เทพ  ฉิมแสง พ.571

304 5710677114 นายพิสิฐชัย  อ๋ิวสกุล พ.571

305 5710677115 นายภูมิศิลา  ศิริสัมพันธ์ พ.571

306 5710677116 นายยุทธพงศ์  เช้ือหอม พ.571

307 5710677119 นายสถิตพงษ์  เทพกรรณ์ พ.571

308 5710677121 นายสุรพงษ์  เริงจิตร พ.571

309 5710677123 นายอรัญ  ล้ีเด็น พ.571

310 5710677125 นายอาญาสิทธ์ิ  เฉ่งไล่ พ.571

311 5710677127 นางสาวปิยวรรณ  แซ่ชิน พ.571

312 5710677202 นายกัมปนาท  พรหมศิริกุล พ.572

313 5710677207 นายธานินทร์  สิงห์มณี พ.572

314 5710677209 นายนเรนทร์ฤทธ์ิ  เมตตาธรรม พ.572

315 5710677214 นายพีรพัฒน์  คงสวัสด์ิ พ.572

316 5710677215 นายมานพ  หลงหา พ.572

317 5710677216 นายลุฏฟี  โบบทอง พ.572

318 5710677217 นายศรายุทธ  เมืองจันทร์ พ.572

319 5710677218 นายสนธยา  อุนาสิทธ์ิ พ.572

320 5710677221 นางสาวโสรญา  เพ็ชรดี พ.572

321 5710677222 นายอนุสรณ์  แซ่ป่ัง พ.572

322 5710677223 นายอัฟฟันดี  เจะเลาะ พ.572

323 5710677224 นายอิสมาแอ  สาแม พ.572

324 5710677225 นายณัฐพล  แก้วประดับ พ.572

325 5710677227 นายสุพงศ์  เพชรทอง พ.572

326 5710677303 นายจิรภัทร  พรหมเพศ พ.573



327 5710677304 นายณัฐพงศ์  เอ๋ียวสกุล พ.573

328 5710677309 นายนฤเบศ  หนูแก้ว พ.573

329 5710677310 นายบุญเรือง  คงบ ารุง พ.573

330 5710677311 นายปิยะณัฐ  โต๊ะเหมาะ พ.573

331 5710677312 นายพันร้อย  ธาราสุข พ.573

332 5710677315 นางสาววรรณา  รักนุ้ย พ.573

333 5710677316 นายวรวัฒน์  พงศาวสีกุล พ.573

334 5710677317 นายศักดิชัย  จันทรดี พ.573

335 5710677319 นายสุเมธ  บุญสพ พ.573

336 5710677321 นายอภินันท์  พุฒทอง พ.573

337 5710677322 นายอัมรินทร์  เจ๊ะนาแว พ.573

338 5710677325 นางสาววิมลศิริ  ศรีศักดินา พ.573

339 5710677401 นายการันต์  อ่วมเกิด พ.574

340 5710677402 นางสาวขนิษฐา  เพชรเล็ก พ.574

341 5710677408 นายนทีธร  พริกผล พ.574

342 5710677411 นายผลาวุธ  วงศ์สวัสด์ิ พ.574

343 5710677413 นายภาณุศักด์ิ  แถบเงิน พ.574

344 5710677414 นายมูฮัมมัดอาลาวี  เปาะซา พ.574

345 5710677415 นางสาววรัญญา  สมประดิษฐ์ พ.574

346 5710677416 นายวัชระ  สงวนศิลป์ พ.574

347 5710677421 นายอมรเทพ  ศิลาพัฒน์ พ.574

348 5710677423 นางสาวคัททรียา  หลีดี พ.574

349 5710677424 นายศตวรรษ  แก้วพรม พ.574

350 5710677425 นายนนทกานต์  กาญจนสวัสด์ิ พ.574

351 5710677426 นายอลงกรณ์  เพชรสุก พ.574

352 5710677427 นายทนงศักด์ิ  หนักแน่น พ.574

353 5610473118 นายเทพประทาน  จ านงนาญ ดศ.561

354 5710473101 นายกิตติพิชญ์  โนนเสนา ดศ.571

355 5710473102 นายคณิศร  หิมวงศ์ ดศ.571

356 5710473103 นายจินตศักด์ิ  เฉียบแหลม ดศ.571



357 5710473105 นายชูเกียรติ  เพชรฉลู ดศ.571

358 5710473107 นายธนโชติ  เก้ือเสนาะ ดศ.571

359 5710473110 นางสาวนันธิกาญ  หลานชู ดศ.571

360 5710473111 นายปกรณ์เกียรติ  อ้นชู ดศ.571

361 5710473113 นายยงยุทธ  คงจันทร์ ดศ.571

362 5710473115 นายวัฒนกิจ  พรหมทอง ดศ.571

363 5710473116 นางสาววาสนา  เน่ืองชมภู ดศ.571

364 5710473117 นายศรเทพ  แก้วกระจ่าง ดศ.571

365 5710473119 นางสาวหฤทัย  หนูชู ดศ.571

366 5710473123 นางสาวอาภัสรา  เพชรเดชากุล ดศ.571

367 5710473124 นายอิสรพงศ์  เต็มราม ดศ.571

368 5710473205 นายณัฐกูล  เจียวก๊ก ดศ.572

369 5710473206 นางสาวณิชยรัตน์  วัฒนสงค์ ดศ.572

370 5710473207 นายทรงกรด  รักษาม่ัน ดศ.572

371 5710473208 นายธนากร  เพชรแก้ว ดศ.572

372 5710473210 นายนัฐชนก  ด าประเสริฐ ดศ.572

373 5710473212 นายพสธร  หนูสวัสด์ิ ดศ.572

374 5710473213 นายมนัสนันต์  การดี ดศ.572

375 5710473214 นายยุทธพิชัย  บุญทอง ดศ.572

376 5710473215 นายวรพจน์  ศรีสุขใส ดศ.572

377 5710473217 นายศุภมิตร  โล่ห์แก้ว ดศ.572

378 5710473219 นายสุเมธ  ทิพย์สมบัติ ดศ.572

379 5710473221 นางสาวอรอนงค์  นุชชา ดศ.572

380 5710473222 นายอัครพล  ยอดดี ดศ.572

381 5712221101 นางสาวกมลทิพย์  ถาภรณ์พันธ์ คมศ.571

382 5712221102 นางสาวเกตุวดี  ภมร คมศ.571

383 5712221103 นายจิรายุ  คงรอด คมศ.571

384 5712221105 นางสาวฐานิกา  ศิริมาสกุล คมศ.571

385 5712221106 นางสาวดารุณีย์  ฤทธ์ิเก้ือ คมศ.571

386 5712221107 นางสาวทิตยาภรณ์  ศักด์ิจันทร์ คมศ.571



387 5712221108 นางสาวนิศากร  ชารัตน์ คมศ.571

388 5712221109 นางสาวปิยนุช  เกิดสมศรี คมศ.571

389 5712221110 นางสาวปิยะนุช  ผ่องใส คมศ.571

390 5712221115 นางสาววิภาพร  ขุนทองพลัด คมศ.571

391 5712221116 นางสาวศศิธร  พลศรี คมศ.571

392 5712221119 นางสาวสุนิษา  เจ๊ะสม้อ คมศ.571

393 5712221121 นางสาวอภิสรา  สิงห์หะ คมศ.571

394 5712221122 นางสาวอังคณา  ศรีเพ็ชร คมศ.571

395 5712221201 นางสาวกมลวรรณ  หลานวงษ์ คมศ.572

396 5712221203 นางสาวจุฑามาศ  มาแก้ว คมศ.572

397 5712221205 นางสาวณัฏฐณิชา  จตุราเพศ คมศ.572

398 5712221209 นางสาวปิยนุช  สุวรรณกิจ คมศ.572

399 5712221210 นางสาวพรชนก  แสนเจริญสุข คมศ.572

400 5712221212 นายภูเบศร์  พละบุญ คมศ.572

401 5712221213 นางสาวมารีนา  ยาลาเตะ คมศ.572

402 5712221216 นางสาวศศิธร  คงแก้ว คมศ.572

403 5712221217 นางสาวศุกภรัตน์  เกตทอง คมศ.572

404 5712221222 นางสาวอัญชลีพร  จันทร์ทอง คมศ.572

405 5712223101 นางสาวกนกพร  จันทร์ส่งแสง อศ.571

406 5712223104 นางสาวจิราภรณ์  คงด า อศ.571

407 5712223106 นางสาวดลนภา  อ่อนละเอียด อศ.571

408 5712223107 นายธีรโชติ  ล่ิมทอง อศ.571

409 5712223108 นางสาวนัฏมล  เก้ือนะ อศ.571

410 5712223109 นางสาวนุชจรียา  พิมพ์นาจ อศ.571

411 5712223111 นางสาวพรรณนิดา  หนูอ่อน อศ.571

412 5712223112 นางสาวแพรวพรรณราย  ไร่ใหญ่ อศ.571

413 5712223114 นางสาวรพีพรรณ  หนองคล้า อศ.571

414 5712223116 นางสาววิไลพร  อุประโจง อศ.571

415 5712223118 นางสาวสุดา  พิมพ์ดี อศ.571

416 5712223119 นางสาวสุภาวดี  พัศวงษ์ อศ.571



417 5712223120 นางสาวเสาวลักษณ์  เมืองแก้ว อศ.571

418 5712223122 นางสาวอรุณโรจน์  ฉิมล่องด า อศ.571

419 5712223123 นายอาทิตย์  อรุณกิจ อศ.571

420 5712223124 นางสาวอมรกานต์  การะเกตุ อศ.571

421 5712223204 นางสาวจุฑามาศ  วรภักด์ิ อศ.572

422 5712223206 นางสาวธนัชพร  ยงพฤกษา อศ.572

423 5712223207 นายนนธนิศร์  พรหมเหมือน อศ.572

424 5712223208 นางสาวนาฏศิลป์  หนูตีด อศ.572

425 5712223209 นางสาวนุชยมา  องสารา อศ.572

426 5712223210 นางสาวปุญวรรณ  ราพฤทธ์ิ อศ.572

427 5712223211 นางสาวพักตร์พิไล  ศรีอินทร์เก้ือ อศ.572

428 5712223212 นางสาวฟารีดา  โต๊ะเละ อศ.572

429 5712223215 นางสาวศรวรินทร์  ทองคง อศ.572

430 5712223216 นางสาวสิรินทร์ชนก  อ้ันเต้ง อศ.572

431 5712223217 นางสาวสุดารัตน์  ว่องไว อศ.572

432 5712223218 นางสาวสุรีพร  สืบเหตุ อศ.572

433 5712223220 นางสาวเสาวลักษณ์  หงอสกุล อศ.572

434 5712223221 นางสาวอติพร  ชายหมาด อศ.572

435 5712223301 นางสาวกัญทิตา  พูลสวัสด์ิ อศ.573

436 5712223302 นางสาวจริยา  ลิมาน อศ.573

437 5712223303 นางสาวชญาภา  โคตบุดดา อศ.573

438 5712223307 นายนิติพล  ไชยค า อศ.573

439 5712223308 นางสาวนิรนุช  จันทร์เอียด อศ.573

440 5712223310 นางสาวผกามาศ  ต้ังค า อศ.573

441 5712223311 นางสาวพัสตราภรณ์  ชัยฤทธ์ิ อศ.573

442 5712223316 นางสาวสุกัญญา  พรหมดี อศ.573

443 5712223317 นางสาวสุเบ็ญย๊ะ  เบ็นราโสย อศ.573

444 5712223322 นางสาวอุไรวรรณ  รักภักดี อศ.573

445 5712223403 นางสาวจันทร์ทิพย์  ฮ่ัวล้ี อศ.574

446 5712223404 นางสาวโชติรส  รอดสีเสน อศ.574



447 5712223406 นายธนทัต  พูลเกตุ อศ.574

448 5712223407 นางสาวธิดารัตน์  ชูแสง อศ.574

449 5712223408 นางสาวนิรุสมี  ปูเตะ อศ.574

450 5712223410 นางสาวปริยฉัตร  โรจน์รัตน์ อศ.574

451 5712223413 นางสาวมนัญญา  กองมี อศ.574

452 5712223418 นางสาวสุภนิดา  ทองเหมือน อศ.574

453 5712223420 นางสาวหย าบี  โสยดี อศ.574

454 5712223422 นางสาวอรพรรณ  ลูกหวาย อศ.574

ระดับปริญญาตรี 4 ปี  เทคโนโลยีบัณฑิต   

ท่ี รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ห้อง

1 5713857123 นายรัชตะ  นวลละออง จทล.57

ระดับปริญญาตรี 4 ปี    วิทยาศาสตรบัณฑิต   

ท่ี รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ห้อง

1 5510370133 นายภานุพงศ์  ตระกูลไพฑูรย์ คก.551

ระดับปริญญาตรี 4 ปี    ศิลปศาสตรบัณฑิต   

ท่ี รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ห้อง

1 5711094154 นางสาวอชิรญา  แซ่แดง ศก.571

2 5723773115 นางสาวนภัทร  สุวรรณ์ ภ.ททบ.571

ระดับปริญญาตรี 4 ปี    นิติศาสตรบัณฑิต   

ท่ี รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ห้อง

1 5710547213 นางสาวธิดารัตน์  ทองเน้ือสาม นต.572

ระดับปริญญาตรี 4 ปี    รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   

ท่ี รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ห้อง

1 5720835252 นายธ ารงค์  หาสิงห์ทอง ภ.รปศ.572

ระดับปริญญาตรี 4 ปี    บริหารธุรกิจบัณฑิต   

ท่ี รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ห้อง



1 5720136601 นางสาวมณีรินทร์  อ่าวลึกน้อย ภ.บทม.576(กระบ่ี)

งานประมวลผล  25/03/62  
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