
ระดบัปริญญาโท   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5780835302 นายทัยกิจ  แซ่เจี๋ย ภท.รปศ.572
2 5780835304 นางสาวมณีรัตน์  ศรีคุ้ย ภท.รปศ.572
3 5780835305 นางสาวลัชชมณต์  กระจ่าง ภท.รปศ.572
4 5780835307 นายวรพร  อรรคศรีวร ภท.รปศ.572

รายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ณ วนัที่ 11 พฤษภาคม 2561  
รบัหลักฐานการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561



ระดบัปริญญาโท   ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5780905207 นายประสาร  อับดล ภท.บกศ.572(ห้องกระบี่)
2 5780905221 นางอุไรวรรณ  เพ็ชรรัตน์ ภท.บกศ.572(ห้องกระบี่)
3 5780905404 นางสาวกัญญารัตน์  นนทศักด์ิ ภท.กบศ.574(ห้องเรียนกระบี่)
4 5780905413 นางสาวสุภาวรรณ  มลิวัลย์ ภท.กบศ.574(ห้องเรียนกระบี่)

รายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ณ วนัที่ 11 พฤษภาคม 2561  
รบัหลักฐานการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561



ระดบัปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5680141122 นางสาวสุขุมาล์  เกตุสุวรรณ ภท.บธ.561
2 5780141114 นางสาวพัชรินทร์  ชาไกรยะ ภท.บธ. 571
3 5780141201 นายขจรศักด์ิ  ทองวิไล ภท.บธ.572
4 5880141107 นายศิริศักย์  โลหกุล ภท.บธ.581
5 5880141109 นางสาวสุพินญา  พร่ังพร้อมใจ ภท.บธ.581

รายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ณ วนัที่ 11 พฤษภาคม 2561  
รบัหลักฐานการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561



ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชพีคร1ูป)ี   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5920879103 นางสาวจิตติภัทท์  ถนัดช่าง ภ.วค.591
2 5920879111 นายติณภัทร  เพ็ชรกุล ภ.วค.591
3 5920879212 นางสาวพรพิมล  บุตรฉิ้ว ภ.วค.592

รายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ณ วนัที่ 11 พฤษภาคม 2561  
รบัหลักฐานการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561



ระดบัปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกต)ิ   ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)ี   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5611149228 นางสาวศิราณี  ศิริรักษ์ ส.562
2 5611149214 นางสาวณัตฐา  อุดมทรัพย์ ส.562
3 5612223101 นางสาวกนกวรรณ  หัสดีค่ายเพชร อศ.56
4 5612223105 นางสาวซอฟีย๊ะห์  เจ๊ะอูเส็น อศ.56
5 5612223108 นางสาวนพรัตน์  เพชรลูก อศ.56
6 5612223131 นางสาวสุนิษา  คงเหล่ อศ.56
7 5612223135 นางสาวฮัสสีลา  หะยีมะ อศ.56

รายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ณ วนัที่ 11 พฤษภาคม 2561  
รบัหลักฐานการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกต)ิ   เทคโนโลยีบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5710311146 นางสาวล าดวน  ท าดี อภ.571
2 5316501124 นายสุวินัย  นวลศรี ทลอ.53
3 5312223139 นายอับดุลฮาเลม  หะมิมะดิง จสถ.531
4 5313857233 นายวุฒิชัย  เมืองมีศรี จทล.532
5 5613857133 นายวุฒิชัย  ชื่นอารมณ์ จทล.561
6 5510311119 นายประสิทธิ ์ อินทร์พรหม อภ.551
7 5710311118 นายทัตพงศ์  เพชรเจริญทอง อภ.571
8 5710311119 นายธนพล  ลือวราพงษ์ อภ.571
9 5710311124 นางสาวนูจาน่า  เด็นศิริ อภ.571
10 5710311125 นายเนติศักด์ิ  เครืออินทร์ อภ.571
11 5710311128 นางสาวเบญญาณัช  ปภาพินท์ธนา อภ.571
12 5710311138 นายศิริชัย  นุราช อภ.571
13 5710311140 นางสาวสิภารัตน์  รัตนกาย อภ.571

รายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ณ วนัที่ 11 พฤษภาคม 2561  
รบัหลักฐานการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกต)ิ   วิทยาศาสตรบัณฑิต  
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5711283101 นายจิรพัฒน์  ปาหนา คม.57
2 5710951130 นางสาวสุภาวดี  ชุมวงษ์ วส.57
3 5710370150 นางสาวอารียา  พินิจวรการ คก.571
4 5711283107 นายภูวนัย  แก้วน้อย คม.57
5 5711283117 นางสาวอุไรรัตน์  พรหมมี คม.57
6 5710370102 นางสาวกนิษฐา  แดงงาม คก.571
7 5711283111 นายสายัณห์  ต้ันซ้วน คม.57
8 5711166106 นางสาวศรปภัษฏ์  ธนัฌฐานุพงศ์ สธศ.571
9 5616500106 นายเจตษริน  เพ็ชรไทย จกทท.561
10 5616500127 นายศุภกฤต  ปานเต้ง จกทท.561
11 5310370219 นางสาวเยาวเรศ  ศรีประชุม คก.532
12 5310951101 นางสาวแก้วรัตนะ  ทิพย์รักษ์ วส.53
13 5710965102 นางสาวกนิษฐา  ฉ้องหล่อง วทกอ.57
14 5710965105 นางสาวกานดา  หลีนะ วทกอ.57
15 5710965107 นางสาวขวัญฤดี  คงทะนง วทกอ.57
16 5710965108 นางสาวจันทร์จิรา  คงทรัพย์ วทกอ.57
17 5710965116 นางสาวลลิตา  แปะซวด วทกอ.57
18 5710965124 นางสาวสุดธิดา  กันไพเราะ วทกอ.57
19 5710965127 นางสาวสุพัตรา  หวามาก วทกอ.57
20 5710370103 นางสาวกมลชนก  ชาปากดี คก.571
21 5710370104 นางสาวกมลทิพย์  แม้นเหมือน คก.571
22 5710370105 นางสาวกิตติยา  จ าปาทอง คก.571
23 5710370107 นางสาวคัทลียา  สมศักด์ิ คก.571
24 5710370109 นางสาวจริญา  ชนะกุล คก.571
25 5710370110 นางสาวจันทร์รัตน์  คก.571
26 5710370112 นางสาวจุฑารัตน์  วารี คก.571
27 5710370114 นางสาวฉวีวรรณ  หะหมาน คก.571
28 5710370116 นายไชยรัตน์  พันธ์อ าไพ คก.571
29 5710370117 นางสาวเซาดะฮ์  แมหะ คก.571
30 5710370118 นายธภัทร  ธรรมแก้วมณี คก.571
31 5710370119 นายณัฐพล  แซ่ล้ัว คก.571
32 5710370120 นางสาวณัฐริกา  ชลหัศถ์ คก.571

รายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ณ วนัที่ 11 พฤษภาคม 2561  
รบัหลักฐานการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561



33 5710370121 นางสาวณัฐริกา  พันธ์ทิพย์ คก.571
34 5710370122 นายทวิพงศ์  ขยันงาน คก.571
35 5710370123 นายธนากร  สีสวย คก.571
36 5710370126 นางสาวบุษรา  สมใหญ่ คก.571
37 5710370127 นางสาวปติญญา  วิมลโสภา คก.571
38 5710370128 นางสาวปภัสรา  เครือสนิท คก.571
39 5710370129 นางสาวปะการัง  ทองแช่ม คก.571
40 5710370130 นายพงศกร  งามแม้นแมน คก.571
41 5710370132 นายพิทักษ์  อื้อจรรยา คก.571
42 5710370134 นางสาวมณีพันธ์  เภาทอง คก.571
43 5710370135 นางสาวรมย์นริน  บุญโยม คก.571
44 5710370136 นายศรัณย์ภัทร  หีบเพชร คก.571
45 5710370139 นายศุภณัฎฐ์  จิ๋วประดิษฐ์กุล คก.571
46 5710370140 นางสาวสายธาร  สมสุข คก.571
47 5710370141 นายสุทธินัย  พิทยาโรจนกุล คก.571
48 5710370142 นางสาวแสงดาว  ชูเพ็ชร คก.571
49 5710370143 นางสาวแสงเดือน  ชูเพ็ชร คก.571
50 5710370144 นายอนันตชัย  ศรีนาค คก.571
51 5710370147 นางสาวอมรรัตน์  สุขเหลือง คก.571
52 5710370148 นายอรรถพล  ค าวิเศษณ์ คก.571
53 5710370149 นายอังคาร  ช่วยท่าพยา คก.571
54 5710370151 นายเอนกพงศ์  ตะเคียนทอง คก.571
55 5710370152 นายณัฐภัทร  ชนะชัย คก.571
56 5710370153 นางสาวสุวันทนา  ชัยสุวรรณ์ คก.571
57 5710370157 นางสาวสุภาภรณ์  นิดคง คก.571
58 5611423127 นายรณยุทธ  เพ็ญรัตน์ ทสท.561
59 5510951109 นางสาวดวงใจ  ศิริรักษ์ วส.551
60 5710951102 นางสาวกันตา  สิทธิการ วส.57
61 5710951112 นายณัฐพล  บุญยะแต่ง วส.57
62 5710951121 นางสาวมลฑิยา  เจียรนัย วส.57
63 5710951128 นางสาวสุธิมาศ  สังข์สุวรรณ วส.57
64 5711283103 นางสาวธีมาพร  ธรรมสุวรรณ์ คม.57
65 5711283104 นางสาวนภัสวรรณ  ขวัญชื่น คม.57
66 5711283105 นางสาวบุสริน  ละสุสะมา คม.57
67 5711283109 นางสาววนัสรา  มิ่งพิจารณ์ คม.57
68 5711166101 นางสาวกวินนา  มูนีมูสี สธศ.571
69 5711166102 นางสาวขัตติยาณี  สมบัติ สธศ.571



70 5711166103 นางสาวจันทิมา  ว่องธารักษ์ สธศ.571
71 5711166105 นางสาวจิราภรณ์  บุญอ านวย สธศ.571
72 5711166107 นางสาวซากีน๊ะ  โตะอุง สธศ.571
73 5711166109 นางสาวซีตีรอกีเยาะห์  เจ๊ะเหม สธศ.571
74 5711166110 นางสาวโซเฟีย  หะยีบูละ สธศ.571
75 5711166111 นางสาวฐิตารีย์  ปุยฝ้าย สธศ.571
76 5711166112 นางสาวณิชารีย์  บุหงา สธศ.571
77 5711166118 นางสาวธัญญาเรศ  แก้วพิทักษ์ สธศ.571
78 5711166119 นางสาวนูรอาซีกีน  บือราเฮง สธศ.571
79 5711166120 นางสาวนูรอัสมา  กือนิ สธศ.571
80 5711166121 นางสาวนูรีตา  โดหามิ สธศ.571
81 5711166123 นางสาวปิยนุช  บุญนาโค สธศ.571
82 5711166125 นางสาวพรพรรณ  บุตรหมีน สธศ.571
83 5711166126 นางสาวพิมพ์ผกา  หมาดหีม สธศ.571
84 5711166127 นางสาวฟาร์ฮานา  อีซอ สธศ.571
85 5711166128 นางสาวภัทราภรณ์  บุญณะ สธศ.571
86 5711166130 นางสาวมัฑณา  หม้อน้ าร้อน สธศ.571
87 5711166202 นางสาวมูไฮนี  เกะรา สธศ.572
88 5711166205 นางสาวรอซีดะ  ลาเต๊ะ สธศ.572
89 5711166206 นางสาวรัชนี  เปาะเดง สธศ.572
90 5711166208 นางสาวลาตีปะ  อาแซ สธศ.572
91 5711166209 นางสาววันอัยชะฮ์  แวมายิ สธศ.572
92 5711166210 นางสาวแวฮานีซะห์  แวเดร์ สธศ.572
93 5711166212 นางสาวศศิวิมล  เส้นสาย สธศ.572
94 5711166215 นางสาวสุกัญญา  อาจสุโพธิ์ สธศ.572
95 5711166217 นางสาวเสาวลักษณ์  เต้าน้ า สธศ.572
96 5711166218 นางสาวหยาดฝน  กิจประสงค์ สธศ.572
97 5711166219 นางสาวหฤทัย  พันธวานิช สธศ.572
98 5711166225 นางสาวอามีเน๊าะ  บือนิงมะเร๊ะ สธศ.572
99 5711166226 นางสาวอาลิศา  ปลอดขลิบ สธศ.572
100 5711166227 นางสาวฮานาน  เจ๊ะดอเลาะ สธศ.572
101 5711166228 นางสาวฮุสนี  นิมิง สธศ.572



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกต)ิ   ศิลปศาสตรบัณฑิต   
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5710756115 นายฐาปกรณ์  พรสันติ อ.571
2 5713773105 นายกิตติพร  หวังธนอนุรักษ์ ททบ.571
3 5710789130 นางสาวพรพรรณ  ลีลาพันธ์ ทสส.57
4 5710756146 นางสาวสุวภัทร  นวสุธารัตน์ อ.571
5 5710756210 นางสาวซอลีฮะห์  โต๊ะเซ็ง อ.572
6 5710732230 นางสาวอัจจิมา  แสนป้อง จสส.572
7 5710208129 นางสาวยศวดี  ม่วงแก้ว พฒ.571
8 5713773131 นายสิทธิชัย  เพชรสุกานต์ ททบ.571
9 5710208121 นางสาวนุตประวีณ์  ศรีจันทร์ทอง พฒ.571
10 5713774102 นางสาวกัลยรัตน์  ไชยทิพย์ ศปส.57
11 5413773116 นางสาวนุชจรีย์  ตามชู ททบ.541
12 5413773210 นางสาวธนารัตน์  เตชะสิทธินนท์ ททบ.542
13 5311094115 นายบุญพิทักษ์  บัวพันธ์ ศก.531
14 5710756103 นางสาวกมลวรรณ  สมวงศ์ อ.571
15 5710756105 นางสาวกุลปรียา  ทองข า อ.571
16 5710756106 นางสาวเกษราพร  การดี อ.571
17 5710756107 นางสาวแคทลียา  พรมด้วง อ.571
18 5710756108 นางสาวจิตราวดี  คงพัฒน์ อ.571
19 5710756113 นางสาวชิดชนก  กิตติสิทโธ อ.571
20 5710756117 นางสาวณัฐริกา  สายนุ้ย อ.571
21 5710756118 นางสาวณิชนันท์  จันปี้ อ.571
22 5710756120 นางสาวธนาพร  ยังจันทร์ อ.571
23 5710756121 นางสาวธัญพิชชา  จันทร์รักษ์ อ.571
24 5710756123 นางสาวน้ าฝน  ปราบดิน อ.571
25 5710756124 นางสาวกุลิสรา  ณ นคร อ.571
26 5710756126 นางสาวประกฤตยา  พรหมดวง อ.571
27 5710756128 นางสาวผาณิตา  คีรีรัตน์ อ.571
28 5710756130 นางสาวพิชญานนท์  อาลาเต๊ะ อ.571
29 5710756132 นายฟัรฮัน  หะยียูโซะ อ.571
30 5710756135 นางสาวมณีรัตน์  ตุลา อ.571
31 5710756137 นางสาววรกานต์  รัฐการ อ.571
32 5710756140 นางสาวศศิธร  สูงราษฎร์ อ.571

รายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ณ วนัที่ 11 พฤษภาคม 2561  
รบัหลักฐานการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561



33 5710756141 นายศุภกร  มิตรวงค์ อ.571
34 5710756142 นางสาวสกุณา  เด็นศิริ อ.571
35 5710756143 นายสมเกียรติ  หาผลกล้า อ.571
36 5710756147 นางสาวเสาวภา  สุทธิสาร อ.571
37 5710756148 นางสาวเสาวภา  เสนาชาติ อ.571
38 5710756149 นางสาวอณิษฐา  สิมพล อ.571
39 5710756150 นางสาวอมรรัตน์  ทองเมือง อ.571
40 5710756151 นางสาวอรพรรณ  ณ นคร อ.571
41 5710756152 นางสาวอรวรรณ  เพชรพูนทรัพย์ อ.571
42 5710756153 นางสาวอัสมา  สิมะยอ อ.571
43 5710756201 นางสาวกนกพร  ราชเดิม อ.572
44 5710756202 นางสาวกมลพร  มณีรัตน์ อ.572
45 5710756203 นางสาวกรรณิกา  ทองมี อ.572
46 5710756207 นางสาวชนิสรา  อานัติ อ.572
47 5710756208 นางสาวชลิตา  ฟองละแอ อ.572
48 5710756209 นางสาวชัญญานุช  ถาวร อ.572
49 5710756211 นางสาวตะวัน  เกิดผล อ.572
50 5710756216 นางสาวนุชนารถ  ข าพล อ.572
51 5710756218 นางสาวปฐมา  เอียดมุสิก อ.572
52 5710756219 นางสาวพณิดา  มัณฑนาสุวรรณ อ.572
53 5710756224 นางสาวพิกุลแก้ว  ธุระหาญ อ.572
54 5710756225 นายพีรัช  แป้นลาภ อ.572
55 5710756227 นางสาวภูษณิศา  แก้วเหมือน อ.572
56 5710756229 นางสาวมัณฑนา  กร่ิงดอนนอก อ.572
57 5710756231 นางสาวราณี  ศรีรัตน์ อ.572
58 5710756232 นางสาวรุ่งกาญจน์  ทองจันทร์ อ.572
59 5710756233 นางสาวรุ้งทิพย์  ชัยฤทธิพงศ์ อ.572
60 5710756236 นางสาวรูมัยซะห์  กาเจ อ.572
61 5710756239 นางสาวสิริจันทร์  บัวค า อ.572
62 5710756240 นางสาวสุชาดา  พลภักดี อ.572
63 5710756242 นางสาวสุวนันท์  คงไสยา อ.572
64 5710756243 นางสาวสุวนันท์  เดชะพันธ์ อ.572
65 5710756246 นายอภิสิทธิ ์ หมะเต๊ะ อ.572
66 5710756255 นายภูวทัตถ์  เลอศักด์ิอนุสรณ์ อ.572
67 5710208110 นายณัฐกานต์  หมาดเส็น พฒ.571
68 5710208113 นายทยากร  บรรณศาสตร์ พฒ.571
69 5710208117 นางสาวธาริณี  แก่นไกร พฒ.571



70 5710208123 นางสาวปิยวดี  เพ็ชร์ด า พฒ.571
71 5710208125 นางสาวพชรกรณ์  มะลิวัลย์ พฒ.571
72 5710208133 นายวันมงคล  แก้วยอด พฒ.571
73 5710208134 นางสาววาสนา  รัตนพงศ์ พฒ.571
74 5710208139 นางสาวศุภรัตน์  อุมาสะ พฒ.571
75 5710208142 นางสาวสุทธิดา  ฉิมพาลี พฒ.571
76 5710208143 นางสาวสุธิกานต์  แสนกัลป์ พฒ.571
77 5710208144 นางสาวสุนิษา  โมคศิริ พฒ.571
78 5710208146 นางสาวอณิษฐา  ปทาน พฒ.571
79 5710208148 นางสาวอรพรรณ  ศรีเพชร พฒ.571
80 5710208149 นางสาวอินทิรา  ทัพศึก พฒ.571
81 5710208151 นายอิษฏา  จรุงจรูญพันธ์ พฒ.571
82 5710208202 นายกิตติเดช  บุญเอื้อ พฒ.572
83 5710208203 นายกิติพงษ์  สืบกระพันธ์ พฒ.572
84 5710208204 นางสาวเกษรินทร์  ทองชั้น พฒ.572
85 5710208207 นายเจษฎา  งอกผล พฒ.572
86 5710208209 นางสาวซัลซาบีลา  เจ๊ะโซ๊ะ พฒ.572
87 5710208211 นายณัฐวุธ  สืบพงค์ พฒ.572
88 5710208213 นายทินภัทร  วาหะรักษ์ พฒ.572
89 5710208219 นางสาวนิไลลา  นิกะจิ พฒ.572
90 5710208221 นายปฏิพัทธ์  ศรีสังข์ พฒ.572
91 5710208225 นางสาวเพ็ญศิริ  มัจฉา พฒ.572
92 5710208227 นางสาวมุกดา  ซ่อมยุ้น พฒ.572
93 5710208228 นายรุสลี  เด็ง พฒ.572
94 5710208229 นางสาวลักษณพร  เสาร์แก้ว พฒ.572
95 5710208238 นางสาวสมฤทัย  นวลประกอบ พฒ.572
96 5710208239 นางสาวสวรรณยา  สะสม พฒ.572
97 5710208242 นางสาวสุทัตตา  พรหมศร พฒ.572
98 5710208243 นางสาวสุธิดา  ทองชัย พฒ.572
99 5710208244 นางสาวโสรญา  เล่ส า พฒ.572
100 5710208245 นายอนิรุท  วาหะรักษ์ พฒ.572
101 5710208246 นางสาวอมิตา  สุขล้ิม พฒ.572
102 5710208251 นายชุติศรณ์  ชุมจอม พฒ.572
103 5710208252 นางสาวเปาวลักษณ์  แตงใบอ่อน พฒ.572
104 5710208253 นางสาวอทิตยา  คงด้วง พฒ.572
105 5713774101 นางสาวกัญญาณัฐ  เเดงอุทัย ศปส.57
106 5713774104 นางสาวขวัญฤทัย  จีบโจง ศปส.57



107 5713774105 นางสาวจิราพร  เชาวนา ศปส.57
108 5713774107 นางสาวชุติมา  สุวรรณสังข์ ศปส.57
109 5713774110 นางสาวธัญญรัตน์  นิลภู ศปส.57
110 5713774113 นางสาวนิตยา  รักสิทธิ ศปส.57
111 5713774116 นางสาวปิยธิดา  สุทธพันธ์ ศปส.57
112 5713774120 นางสาวมณีญา  สพานทอง ศปส.57
113 5713774124 นางสาวรินทร์ทิวา  อินต๊ะขัด ศปส.57
114 5713774128 นางสาวศวิตา  บุตรเพ็ชร ศปส.57
115 5713774132 นางสาวศิวิมล  สิงห์ณรงค์ ศปส.57
116 5713774133 นายศิรภัสสร  ศรีนวล ศปส.57
117 5713774135 นางสาวสิรินาถ  ส่งกิจ ศปส.57
118 5713774137 นางสาวสุพัตรา  อยู่เจริญ ศปส.57
119 5713774138 นางสาวสุภาวดี  รอดขวัญ ศปส.57
120 5713774141 นางสาวหนูคิด  นนทภา ศปส.57
121 5713774145 นายอานนท์  จงเจียมใจ ศปส.57
122 5713774146 นางสาวอุบลวรรณ  กุลบุตร ศปส.57
123 5710732104 นางสาวกานต์สินี  ภูมิผล จสส.571
124 5710732106 นางสาวจิราพร  เพิม่บุญ จสส.571
125 5710732107 นางสาวจุฬาลักษณ์  มากขาว จสส.571
126 5710732108 นางสาวชุติกาญจน์  ดอกเทียน จสส.571
127 5710732119 นางสาวรัตนาภรณ์  นวลจันทร์ จสส.571
128 5710732123 นางสาวศิริวรรณ  พรหมเพชร จสส.571
129 5710732206 นางสาวจันทกร  ทองทะไว จสส.572
130 5710732208 นางสาวชฎาพร  จิตต์โต๊ะหล า จสส.572
131 5710732212 นางสาวณิชกานต์  มัตสยาวณิช จสส.572
132 5710732221 นางสาวศศิวิมลธร  ขุนทอง จสส.572
133 5710789106 นางสาวจิราวรรณ  สุเมรุ ทสส.57
134 5710789108 นางสาวฉันท์ชนิต  สรรเพ็ชร ทสส.57
135 5710789109 นางสาวซาฟีเราะห์  คาเดร์ ทสส.57
136 5710789116 นายธวัชชัย  ช่างคิด ทสส.57
137 5710789117 นางสาวธันย์ชนก  จินดาพล ทสส.57
138 5710789118 นางสาวธันยมัย  คงแก้ว ทสส.57
139 5710789122 นางสาวน้ าฝน  ยิ้มฉอด ทสส.57
140 5710789123 นายนิรัช  สังข์รอด ทสส.57
141 5710789125 นางสาวปวีณ์ธิดา  ราชสีห์ ทสส.57
142 5710789127 นางสาวปาริตา  บิลายง๊ะ ทสส.57
143 5710789135 นางสาวพิราภรณ์  สุขด า ทสส.57



144 5710789142 นางสาวโรสนาเฟีย  แวนาวานิ ทสส.57
145 5710789144 นางสาวลักขณา  ขมักกิจ ทสส.57
146 5710789146 นางสาววรรณนิสา  บุญช้าง ทสส.57
147 5710789147 นางสาววรวรรณ  ทิพย์อุดมลักษณ์ ทสส.57
148 5710789151 นายส าราญ  แทนผล ทสส.57
149 5710789152 นายเศรษฐพงศ์  เภรีภาศ ทสส.57
150 5710789158 นางสาวสุรีวรรณ  สงวนทอง ทสส.57
151 5710789160 นางสาวสุวรรณา  บุตรแขก ทสส.57
152 5710789163 นางสาวโสรยา  แดหวัน ทสส.57
153 5710789165 นางสาวชรินทร์ทิพย์  โขงรัมย์ ทสส.57
154 5713773103 นางสาวกมลศรี  ประโรมวงค์ ททบ.571
155 5713773106 นางสาวจรรยารัตน์  แสงแก้ว ททบ.571
156 5713773113 นายณัฐพล  ดีกุล ททบ.571
157 5713773129 นางสาวศศิวิมล  หูเขียว ททบ.571
158 5713773217 นางสาวปาริฉัตร  แก้วล้วน ททบ.572
159 5713773218 นายพงศธร  พึง่แรง ททบ.572
160 5713773220 นางสาวมนัสพร  แซ่เต๋ิน ททบ.572
161 5713773228 นางสาวสวรรยา  เหีย้มหาญ ททบ.572
162 5713773302 นางสาวกมลวรรณ  จันทร์แจ่มศรี ททบ.573
163 5713773308 นางสาวจุฑาทิพย์  ขาวบริสุทธิ์ ททบ.573
164 5713773310 นายชัยรัตน์  ค ามะนาถ ททบ.573
165 5713773311 นางสาวณัฐริกา  รอดชู ททบ.573
166 5713773318 นางสาวนริสา  ว่าหาบ ททบ.573
167 5713773324 นางสาวปฏิมากร  ค าเกาะ ททบ.573
168 5713773325 นางสาวมาริษา  นนทกล่ิน ททบ.573
169 5713773326 นางสาววรรณิษา  แสงจันทร์ ททบ.573
170 5713773328 นางสาววิชิตา  บุษรา ททบ.573
171 5713773329 นางสาวศรสวรรค์  นาคะรอด ททบ.573
172 5713773331 นางสาวศุภนิดา  ฉลองแดน ททบ.573
173 5713773334 นางสาวสิรินาถ  ธาดาจร ททบ.573
174 5713773335 นางสาวสุปราณี  ช านาญเพาะ ททบ.573
175 5713773336 นางสาวอนุธิดา  สินโต ททบ.573
176 5713773337 นางสาวอมิตรา  พวงเกษ ททบ.573
177 5223773153 นายปฏิคม  คงสาหร่าย ภ.ททบ.521
178 5423855142 นายวชิรพงษ์  นิศรีธนการ ภ.ทนอ.54
179 5523773217 นายธนกร  กาญจนบุษย์ ภ.ททบ.552
180 5523773224 นางสาวนันทิยา  แพงศรีละคร ภ.ททบ.552



181 5523773254 นางสาวเสาวณีย์  โต๊ะหลาง ภ.ททบ.552
182 5623773222 นางสาววิชุดา  ทองหล่อ ภ.ททบ.562
183 5623773314 นางสาวนฤมล  หนูไกร ภ.ททบ.563
184 5623773331 นางสาวลลิตา  คลายสุวรรณ ภ.ททบ.563
185 5623773340 นางสาวสุปรียา  ค าสงค์ ภ.ททบ.563



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกต)ิ   นิตศิาสตรบัณฑิต 
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5710547224 นายพงษ์พัฒน์  จุลหอม นต.572
2 5710547141 นายสิงหา  พนมรักษ์ นต.571
3 5710547105 นายจตุรงค์  ทองอินทร์ นต.571
4 5710547109 นางสาวชุติมณฑน์  รักขนาม นต.571
5 5710547110 นายฐิติกร  หูเขียว นต.571
6 5710547115 นางสาวนพวรรณ  แท่นแก้ว นต.571
7 5710547117 นายนัฐพงศ์  วงศ์วุน่ นต.571
8 5710547123 นายเผ่าสิงห์  หนูแป้น นต.571
9 5710547125 นางสาวพัชชญา  ชาญอาวุธ นต.571
10 5710547133 นายวิชัย  คงแก้ว นต.571
11 5710547135 นางสาววิรัลพัชร  สูนสัก นต.571
12 5710547148 นางสาวอัญชลี  ยาเขียว นต.571
13 5710547152 นางสาวภัทราพร  ยุทธการ นต.571
14 5710547208 นายชญานิน  ปิติสุรีย์ นต.572
15 5710547211 นางสาวณัฐฐา  โนนหนองคู นต.572
16 5710547212 นายธนเกียรติ  อ่อนจันทร์ นต.572
17 5710547217 นางสาวนฤมล  ศรีชู นต.572
18 5710547222 นางสาวปาริชาติ  สุขมาก นต.572
19 5710547236 นางสาววีวิภา  พงษ์มาก นต.572
20 5710547244 นางสาวสุวนันท์  สุทธิการ นต.572
21 5710547247 นางสาวอมรรัตน์  โลหะพงษ์ นต.572
22 5710547251 นายบัณฑิต  บ ารุงภักด์ิ นต.572

รายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ณ วนัที่ 11 พฤษภาคม 2561  
รบัหลักฐานการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกต)ิ   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5710835301 นางสาวกนกวรรณ  ซัง รปศ.573
2 5710835303 นายเกรียงไกร  คงเรือง รปศ.573
3 5710835306 นางสาวจรรยา  รัตนพันธ์ รปศ.573
4 5710835307 นางสาวจุฑารัตน์  เริงสมุทร์ รปศ.573
5 5710835308 นางสาวชนากานต์  สีขาว รปศ.573
6 5710835309 นางสาวชภัสปญา  ณ นคร รปศ.573
7 5710835313 นายเดชสิทธิ ์ บัวจันทร์ รปศ.573
8 5710835314 นายธนวัฒน์  ศรีเมือง รปศ.573
9 5710835315 นางสาวนรีกานต์  ไชยราบ รปศ.573
10 5710835316 นายนัฐชัย  ก าเนิดรักษา รปศ.573
11 5710835317 นางสาวนันทนัท  กิจหงวน รปศ.573
12 5710835318 นางสาวนันทนา  เพ็ชรเกล้ียง รปศ.573
13 5710835322 นางสาวปิน่อนงค์  เสมรอด รปศ.573
14 5710835324 นางสาวเปรมกมล  ไพโรจน์ รปศ.573
15 5710835326 นางสาวพรพรรณ  โพธิรักษ์ รปศ.573
16 5710835327 นางสาวพรรณรายณ์  พิเนตร รปศ.573
17 5710835328 นางสาวแพรวตา  จินา รปศ.573
18 5710835329 นางสาวภัทราพร  ผสมทรัพย์ รปศ.573
19 5710835331 นางสาวเมทินี  แก้วจันทร์ รปศ.573
20 5710835332 นางสาวเยาวลักษณ์  รวงผ้ึง รปศ.573
21 5710835333 นางสาววนัชพร  นพภา รปศ.573
22 5710835334 นางสาววรางคณา  โอมณี รปศ.573
23 5710835335 นางสาวศศิพร  ชุมวรรณ์ รปศ.573
24 5710835339 นางสาวสกุลตรา  มาตรา รปศ.573
25 5710835342 นางสาวเสาวลักษณ์  อธิเกิด รปศ.573
26 5710835343 นายหัสนันท์  โบบทอง รปศ.573
27 5710835348 นางสาวอังคณา  เจ๊ะเอ็ม รปศ.573
28 5710835349 นายอิสกานดา  กมาลอ รปศ.573
29 5710835350 นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์นาม รปศ.573
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ระดบัปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกต)ิ   บริหารธุรกิจบัณฑิต
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5710136203 นางสาวกัลยรัตน์  บุญชูวงศ์ บทม.572
2 5716465327 นางสาวรุซัยนีย์  เกยทอง ปกก.573
3 5716498137 นางสาวอารียา  เกกินะ ธรร.57
4 5716498116 นางสาวพิชญ์สินี  สมท่า ธรร.57
5 5716498108 นายธนวัต  เบ็นอ้าหมาด ธรร.57
6 5716498138 นางสาวเอมิโกะ  เชื้อสมัน ธรร.57
7 5710136328 นางสาวพลอยรุ้ง  หอทอง บทม.573
8 5716465223 นางสาวมณีรัตน์  แซ่จิว ปกก.572
9 5713805212 นายธนวิทย์  เอียบสกุล คพธ.572
10 5710136153 นางสาวอารียา  เก็บทรัพย์ บทม.571
11 5710136253 นางสาวอารียา  หนูพู่ บทม.572
12 5716465415 นางสาววันวิสา  เนื้ออ่อน ปกก.574(โครงการ)
13 5713805121 นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์แจ่มศรี คพธ.571
14 5716465117 นายประกอบ  แก่นหิน ปกก.571
15 5716465412 นางสาวโรสราวาตี  มะลากะ ปกก.574(โครงการ)
16 5710136322 นางสาวนัฐกานต์  วิลวัฒน์ บทม.573
17 5710136318 นางสาวธันยาภรณ์  วิริยะนรอนันต์ บทม.573
18 5710136129 นางสาวมณีรัตน์  แซ่หน่า บทม.571
19 5716465126 นายวันเฉลิม  แซ่ล้อ ปกก.571
20 5710136316 นางสาวทิพวรรณ  เพชรชีพ บทม.573
21 5710136244 นางสาวสุเมตตา  กล้าจิต บทม.572
22 5716465110 นางสาวณัฐนิชา  บุญมา ปกก.571
23 5716498106 นางสาวญาณวีร์  สวัสดิรักษา ธรร.57
24 5710136109 นางสาวจุฑามาศ  วงษ์มะเอี่ยม บทม.571
25 5710101128 นางสาววรรณวิมล  บางแก้ว กต.571
26 5716498119 นางสาวยัสมิน  ทับเปล่ียน ธรร.57
27 5716465101 นางสาวกมลลักษณ์  จวบศรี ปกก.571
28 5716465214 นายชาคริต  อ๋องเอื้อ ปกก.572
29 5710101122 นายภาสกร  นิรมล กต.571
30 5716465135 นางสาวหวัณไหมสุรี  สนเมือง ปกก.571
31 5616499102 นางสาวภานุชญา  เมฆนิติ ธปน.561
32 5616499105 นางสาวชุติกาญจน์  บุญชุติกาญจน์ ธปน.561
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33 5616499114 นางสาวฟ้าณัฐตา  เพิม่พูล ธปน.561
34 5716498102 นางสาวฉัตรติญา  ตังตกาญจนา ธรร.57
35 5716498104 นางสาวชไมพร  แก้วมณี ธรร.57
36 5716498105 นางสาวชาลิณี  เถาว์แดง ธรร.57
37 5716498107 นางสาวณิชกานต์  แสงนาค ธรร.57
38 5716498110 นางสาวธิดา  โสณนาม ธรร.57
39 5716498111 นายนิพิฐพนธ์  นุ่นใหญ่ ธรร.57
40 5716498112 นางสาวบุษบง  ทิพย์รัตน์ ธรร.57
41 5716498113 นางสาวปฐมาวดี  ไพรินทร์ ธรร.57
42 5716498115 นางสาวพนิต  อินทชัย ธรร.57
43 5716498120 นายยุทธนา  ด าสมุทร ธรร.57
44 5716498121 นางสาววณิชชยา  สมรักษ์ ธรร.57
45 5716498122 นางสาววิลาวรรณ  หนูทอง ธรร.57
46 5716498123 นายวิษธร  อาชญาทา ธรร.57
47 5716498124 นางสาวศศิธร  มั่นชนะพงศ์ ธรร.57
48 5716498125 นางสาวศศิวิภา  ทองเอียบ ธรร.57
49 5716498127 นายสราวุฒิ  พานเพ็ชร ธรร.57
50 5716498128 นางสาวสุกานดา  ด าเชื้อ ธรร.57
51 5716498129 นางสาวสุทธิดา  ชูแก้ว ธรร.57
52 5716498130 นางสาวสุทธิดา  สาเหล่ ธรร.57
53 5716498132 นางสาวสุพัตรา  ยอดผล ธรร.57
54 5716498134 นางสาวหทัยรัตน์  รอดการ ธรร.57
55 5716498136 นายอนุศิษฎ์  พีพ่ิมาย ธรร.57
56 5716498140 นายธนพล  มหาแร่ ธรร.57
57 5716498141 นางสาวกิติมา  สาคร ธรร.57
58 5616497109 นางสาวธิดารัตน์  องค์สรณะคม ธกบ.561
59 5716465102 นายกรณ์ดนัย  อมรศักด์ิวรกุล ปกก.571
60 5716465104 นางสาวจิราพัชร  ขวัญยาใจ ปกก.571
61 5716465107 นางสาวชรินรัตน์  อักษรคง ปกก.571
62 5716465108 นางสาวช่อทิพย์  พุม่ด้วง ปกก.571
63 5716465109 นางสาวณัฐธิดา  ขุนเณร ปกก.571
64 5716465112 นางสาวธิชารัฐ  เผือกขาว ปกก.571
65 5716465115 นางสาวนาตาชา  ว้าหาบ ปกก.571
66 5716465119 นางสาวปรารถนา  อินทรเสาวภาคย์ ปกก.571
67 5716465121 นางสาวมณีรัตน์  กิ่งแก้ว ปกก.571
68 5716465124 นางสาววรรณธิวาห์  คงสมิต ปกก.571
69 5716465125 นางสาววรรณศิริ  โพธิศ์รี ปกก.571



70 5716465129 นางสาวศศิราภรณ์  ปล้องอ่อน ปกก.571
71 5716465130 นายศุภกิจ  นวลอ่อน ปกก.571
72 5716465131 นางสาวศุภวรรณ  คงพิพัฒน์ ปกก.571
73 5716465132 นางสาวสิริกร  สุขศรี ปกก.571
74 5716465134 นางสาวสุวรรณี  เขียวใหญ่ ปกก.571
75 5716465136 นางสาวอรพรรณ  มูสา ปกก.571
76 5716465202 นางสาวกนกกาญจน์  หอวิชยกุล ปกก.572
77 5716465203 นางสาวกรรณิการ์  มีแก้ว ปกก.572
78 5716465204 นางสาวกาญจนา  บัวทอง ปกก.572
79 5716465208 นางสาวพลอยณภัทร  ชะนะบุญ ปกก.572
80 5716465209 นางสาวจุฑารัตน์  โสภาวัจน์ ปกก.572
81 5716465211 นางสาวชลีนุช  รักรอด ปกก.572
82 5716465213 นางสาวชัญญา  อินศรีนวล ปกก.572
83 5716465216 นางสาวทรงศิริ  พรหมรัตน์ ปกก.572
84 5716465218 นายธนาดล  ชนะไชย ปกก.572
85 5716465219 นางสาวนัสศิมา  เดชเครือ ปกก.572
86 5716465221 นางสาวพรทิพย์  พรหมรักษา ปกก.572
87 5716465224 นางสาวลัดดาวัลย์  สังข์แก้ว ปกก.572
88 5716465225 นายเลอศักด์ิ  ผลเงาะ ปกก.572
89 5716465227 นางสาววิศัลย์ศยา  แก้วเล็ก ปกก.572
90 5716465228 นายศุภเชษฐ์  วัชรากร ปกก.572
91 5716465229 นางสาวสานิกาย  บุญลือ ปกก.572
92 5716465230 นางสาวสุชาวดี  นวลศรี ปกก.572
93 5716465231 นางสาวสุภาพร  คงดี ปกก.572
94 5716465233 นางสาวสุไรยา  แหล่หมัน ปกก.572
95 5716465234 นางสาวแสงตะวัน  หลักถาวร ปกก.572
96 5716465235 นายอดิศร  จินสมุทร ปกก.572
97 5716465237 นางสาวอรทัย  มลิวัลย์ ปกก.572
98 5716465301 นายกรกช  จุลสมบูรณ์ ปกก.573
99 5716465302 นายกฤตนัย  หมาดเก ปกก.573
100 5716465304 นางสาวเกศวัฒน์  สุจิพงศ์ ปกก.573
101 5716465305 นางสาวขนิษฐา  พูลสุข ปกก.573
102 5716465306 นางสาวจุฑาทิพย์  เดชรักษา ปกก.573
103 5716465310 นางสาวธัญชนก  รัชนิพนธ์ ปกก.573
104 5716465312 นางสาวนัททิกา  ปราบทุกข์ ปกก.573
105 5716465314 นายปรมินทร์  ทวีฮ่อบุตร ปกก.573
106 5716465315 นายปิยะวุฒิ  ล้ินทอง ปกก.573



107 5716465316 นายเปรม  จิตร์รุ่งเร่ืองชัย ปกก.573
108 5716465317 นายพงศ์ศิริ  เพชรเรือนทอง ปกก.573
109 5716465320 นางสาวพรพิมล  ชัยพิมูล ปกก.573
110 5716465322 นางสาวเพ็ญนภา  ถนอมเกียรติกร ปกก.573
111 5716465323 นางสาวยูกิ  สาลี ปกก.573
112 5716465324 นางสาวรสสุคนธ์  ธนะเจริญ ปกก.573
113 5716465325 นางสาวรัศมีแข  เกียรติไพศาลโสภณ ปกก.573
114 5716465326 นางสาวรุ่งนภา  เริงสมุทร ปกก.573
115 5716465329 นางสาววณิสรา  สุขราช ปกก.573
116 5716465330 นางสาววรรณพร  เวชพัฒน์ ปกก.573
117 5716465331 นางสาววีรวดี  สันนก ปกก.573
118 5716465332 นางสาวสุทธินีย์  ยมดี ปกก.573
119 5716465333 นางสาวสุธาทิพย์  แก้วรอด ปกก.573
120 5716465334 นายสุรพงษ์  เหร็นเส็บ ปกก.573
121 5716465337 นางสาวเอื้อการย์  จันทรักษ์ ปกก.573
122 5716465403 นางสาวณัฉฐ์รฎา  พลแสง ปกก.573
123 5716465407 นางสาวผกามาศ  มากเสม ปกก.573
124 5716465401 นางสาวกมลชนก  เย็นจรัล ปกก.574(โครงการ)
125 5716465404 นางสาวซ าซีหย๊ะ  เปาะวอ ปกก.574(โครงการ)
126 5716465408 นางสาวพรชิตา  ตรวจนอก ปกก.574(โครงการ)
127 5716465410 นางสาวภัทรวดี  อาจบ ารุง ปกก.574(โครงการ)
128 5716465411 นางสาวกัณตินันท์  รอดบุญ ปกก.574(โครงการ)
129 5716465413 นางสาววรรณิศา  สิทธิมาศ ปกก.574(โครงการ)
130 5716465417 นายสมรัก  กูมุดา ปกก.574(โครงการ)
131 5716465419 นางสาวอมลวรรณ  คงรักษ์ ปกก.574(โครงการ)
132 5716465421 นางสาวเอราวรรณ  ชัยเริก ปกก.574(โครงการ)
133 5710136101 นางสาวกมลชนก  นามสม บทม.571
134 5710136102 นายกรกช  ทองล่ิม บทม.571
135 5710136103 นายกิตติคุณ  พจมานโสดม บทม.571
136 5710136104 นายกิตติศักด์ิ  สมรูป บทม.571
137 5710136108 นางสาวจิตรสุดา  สังขวิสิษฐ์ บทม.571
138 5710136110 นางสาวชญานิษฐ์  แซ่หลอ บทม.571
139 5710136115 นางสาวทรายงาม  กาวิพันธ์ บทม.571
140 5710136116 นางสาวทักษพร  ขาวเหลือง บทม.571
141 5710136119 นายนพจร  กู้สิริกุล บทม.571
142 5710136120 นางสาวนัฏนรี  จ าปาดวง บทม.571
143 5710136122 นางสาวเบญจพร  โกยผล บทม.571



144 5710136123 นางสาวปรมาภรณ์  เอ่งฉ้วน บทม.571
145 5710136124 นางสาวปริยาภรณ์  แซ่จั้น บทม.571
146 5710136126 นางสาวพังงาศิริ  ญาณรัตน์ บทม.571
147 5710136127 นายพัชรพล  สุกใส บทม.571
148 5710136130 นางสาวเมลิศา  ก่อสุข บทม.571
149 5710136133 นางสาวยุศิริ  สังข์ขาว บทม.571
150 5710136135 นางสาวลลิตา  นิลจันทร์ บทม.571
151 5710136136 นายลัทธพล  สงวนนาม บทม.571
152 5710136137 นางสาววนาลัย  เสกสัน บทม.571
153 5710136139 นางสาววราภรณ์  จ าปาดะ บทม.571
154 5710136140 นางสาวศศิธร  หัยภาค บทม.571
155 5710136142 นางสาวสมัญญา  การประกอบ บทม.571
156 5710136143 นางสาวสุกัญญา  แขกเต้ บทม.571
157 5710136144 นางสาวสุธาสินี  เสียงล้ า บทม.571
158 5710136145 นางสาวสุพรรษา  พิมานพรหม บทม.571
159 5710136146 นางสาวสุมณฑา  คะหะปะนะ บทม.571
160 5710136147 นางสาวเสาวภา  นวลจันทร์ บทม.571
161 5710136148 นายหัสนัยน์  เส้ียมสอน บทม.571
162 5710136150 นางสาวอริษา  พูลเพ็ชร์ บทม.571
163 5710136151 นางสาวอลิษา  ชนม์ประกาย บทม.571
164 5710136152 นางสาวอลิษา  ช่วยการกล้า บทม.571
165 5710136154 นางสาวอิสรียา  โบบทอง บทม.571
166 5710136201 นางสาวกนกพร  แสนพล บทม.572
167 5710136204 นายกายวิทย์  สิทธิบุตร บทม.572
168 5710136208 นางสาวฉัตรฑริกา  สุขสวัสด์ิ บทม.572
169 5710136209 นางสาวฐิติรัตน์  วิริยะ บทม.572
170 5710136211 นางสาวดาราวดี  เพ็ชร์ศิริ บทม.572
171 5710136213 นายเดชนรินทร์  บุตรดางาม บทม.572
172 5710136214 นายธนพงษ์  ปานด า บทม.572
173 5710136215 นางสาวธมลวรรณ  สิทธิทัต บทม.572
174 5710136219 นายนฤนาท  พรหมกุล บทม.572
175 5710136222 นางสาวเบญจวรรณ  สวัสด์ิรักษา บทม.572
176 5710136223 นายปฐมฤกษ์  เจริญกิจ บทม.572
177 5710136226 นางสาวปสาทนีย์  อาแวตูงา บทม.572
178 5710136227 นางสาวปิยะพร  มากด้วง บทม.572
179 5710136232 นางสาวรวงอรุณ  หลีนายน้ า บทม.572
180 5710136235 นางสาวลลิตา  ชาญปราณีต บทม.572



181 5710136236 นายวัชรเวช  สืบสุข บทม.572
182 5710136237 นางสาววาสนา  มูสิกะ บทม.572
183 5710136238 นายวิชากร  โรจนพงษ์ บทม.572
184 5710136239 นางสาวศุจีภรณ์  ปานดวง บทม.572
185 5710136240 นางสาวสาวิตรี  หมายมั่น บทม.572
186 5710136241 นางสาวสุกัญญา  พิกุลรัตน์ บทม.572
187 5710136242 นางสาวสุจิตรา  ศรีประดับ บทม.572
188 5710136243 นางสาวสุดาพร  วงษ์ชัยเดช บทม.572
189 5710136247 นางสาวเสาวณีพร  เจริญสุข บทม.572
190 5710136248 นางสาวโสภา  ช านาญนา บทม.572
191 5710136249 นางสาวอรทัย  บัวเพ็ง บทม.572
192 5710136303 นางสาวกมลรัตน์  ละไม บทม.573
193 5710136305 นายกันตพงศ์  แจ่มฟุง้ บทม.573
194 5710136307 นางสาวกุลธิดา  คชพลาย บทม.573
195 5710136311 นางสาวจินตนา  อูฐปาน บทม.573
196 5710136315 นางสาวทิพวรรณ  บุญชุบ บทม.573
197 5710136317 นางสาวธันย์ชนก  เดชเจริญ บทม.573
198 5710136324 นางสาวนิลวรรณ  ไสว บทม.573
199 5710136329 นางสาวพัชรินทร์  สมจิตต์ บทม.573
200 5710136330 นางสาวพัทยาพร  โพธิท์อง บทม.573
201 5710136331 นางสาวพุทธิญา  จ าปาทอง บทม.573
202 5710136334 นางสาวละมัย  ขันทองดี บทม.573
203 5710136335 นางสาววรรณดี  ชูน้อย บทม.573
204 5710136336 นางสาววิภาภรณ์  สุขเจริญ บทม.573
205 5710136338 นางสาวศนันญา  ก๊กใหญ่ บทม.573
206 5710136339 นางสาวศิรดา  สุเมนทร์ บทม.573
207 5710136340 นางสาวสมฤทัย  พรหมศักด์ิ บทม.573
208 5710136350 นางสาวอรทัย  ไกรคุ้ม บทม.573
209 5710136355 นางสาวอัญชิสา  ปาโล บทม.573
210 5710136401 นางสาวนันทพัทธ์  ชัยด้วง บทม.574
211 5710136402 นายกิตติธัช  หอมร่ืน บทม.574
212 5710136404 นางสาวจิณห์จุฑา  ราชัย บทม.574
213 5710136406 นางสาวจินตนา  เกิดด้วง บทม.574
214 5710136410 นางสาวณัฐทิญา  ต้ันสกุล บทม.574
215 5710136415 นายทิฆมัพร  โชติธนิตกุล บทม.574
216 5710136419 นางสาวธิติมา  อุปไชย บทม.574
217 5710136422 นางสาวปรายขวัญ  เต้งชู บทม.574



218 5710136423 นางสาวปิยะภรณ์  บุญล้อม บทม.574
219 5710136424 นางสาวปุณยนุช  ศรีสุวรรณ บทม.574
220 5710136427 นางสาวพรหทัย  ชวนชิต บทม.574
221 5710136430 นางสาวภัสสร  ตาบม่วง บทม.574
222 5710136435 นางสาววิสุดา  พรหมนารถ บทม.574
223 5710136436 นายศราวุธ  ร่าหีม บทม.574
224 5710136437 นางสาวศรีประภา  รัตโนชัยกุล บทม.574
225 5710136438 นางสาวศิระภัสสร  แป้นด้วง บทม.574
226 5710136444 นางสาวสุกัญญา  รุ่งเรือง บทม.574
227 5710136446 นางสาวสุภารัตน์  กลับคง บทม.574
228 5710136448 นางสาวโสภาพร  ยอดพิจิตร์ บทม.574
229 5710136451 นางสาวอังคณา  ลาทัพ บทม.574
230 5710136452 นางสาวอังศุมาลิน  นิมิตศรีวรนาถ บทม.574
231 5710136455 นางสาวอาทิตยา  คุ้มบ้าน บทม.574
232 5510101202 นายจักรี  พงษ์ทิพย์พิทักษ์ กต.552
233 5710101102 นางสาวกนทิชา  ทองภิบาล กต.571
234 5710101105 นางสาวกาญจนา  เงินสยาม กต.571
235 5710101106 นางสาวจรัสรวี  เทพชุม กต.571
236 5710101107 นางสาวจันทิมา  เอ่งฉ้วน กต.571
237 5710101109 นายทัศนพล  แก้วจุมพล กต.571
238 5710101111 นางสาวนารีรัตน์  ปาทาน กต.571
239 5710101113 นางสาวเบญจมาศ  อารีรอบ กต.571
240 5710101114 นางสาวปาลิดา  สาระทิง กต.571
241 5710101115 นายพงษ์ศธร  โพธิศ์รีทอง กต.571
242 5710101116 นางสาวพรพรรณ  แซ่เก๋า กต.571
243 5710101117 นางสาวพัณณ์ชิตา  ทัศนีย์รัตนากร กต.571
244 5710101121 นายภัทรวุฒิ  หวังสุด กต.571
245 5710101123 นายภิมพศ  ตันติทวีวัฒนา กต.571
246 5710101124 นางสาวมาริษา  เกกินะ กต.571
247 5710101125 นางสาวมาริษา  ลุ้งใหญ่ กต.571
248 5710101127 นางสาวรัชณีกร  บุญนาม กต.571
249 5710101131 นางสาววิไลลักษณ์  พันธ์ทิพย์ กต.571
250 5710101133 นายสรศักด์ิ  นิรภัย กต.571
251 5710101137 นางสาวโสภาวดี  บุญช่วย กต.571
252 5710101141 นางสาวไอรดา  จินดาพล กต.571
253 5710101304 นางสาวกิตตินันท์  ยอดถึง กต.571
254 5710101305 นายกิตติภพ  พรภิรมย์ กต.571



255 5710101306 นางสาวจันทร์จิรา  พูลสวัสด์ิ กต.571
256 5710101309 นางสาวชนกนันท์  แซ่เจี้ยม กต.571
257 5710101310 นางสาวชนินาถ  อ าพงษ์ กต.571
258 5710101313 นางสาวฐิตาภา  ช่วยคงมา กต.571
259 5710101316 นางสาวณัฐฐาพร  ถือแก้ว กต.571
260 5710101320 นางสาวนุชรี  พุฒคง กต.571
261 5710101329 นางสาววนาลี  ดีสลาม กต.571
262 5710101340 นางสาวสิริรัตน์  ฤทธิฉ์ิ้ม กต.571
263 5710101341 นางสาวสุธิดา  ลาหมีด กต.571
264 5710101346 นางสาวอรจิรารัตน์  พักแพง กต.571
265 5710101202 นางสาวกาตีนี  มะลี กต.572
266 5710101203 นางสาวจิราพร  อาจหาญ กต.572
267 5710101205 นายชาญณรงค์  ศรีเพชร กต.572
268 5710101206 นางสาวดวงพร  บุญหลัง กต.572
269 5710101213 นางสาวนุชนาฎ  ประธรรมสาร กต.572
270 5710101214 นางสาวบุศรินทร์  จริงจิตร กต.572
271 5710101219 นายพงศธร  วรรณวรณ์ กต.572
272 5710101220 นางสาวพรสินี  แสงจันทร์ กต.572
273 5710101221 นางสาวพัชริดา  ทองรักษ์ กต.572
274 5710101223 นางสาวแพรหยก  ณ ระนอง กต.572
275 5710101227 นางสาววรรณวิภา  สุดหวาน กต.572
276 5710101230 นางสาวศรีวรรณ  อ่าวลึกเหนือ กต.572
277 5710101232 นางสาวศิริพร  แก้วด า กต.572
278 5710101233 นายศุภกฤต  หลิมพานิชย์ กต.572
279 5710101234 นางสาวสิริประภา  อ าภามณี กต.572
280 5710101235 นายสุจริต  กิ่งแก้ว กต.572
281 5710101236 นายสุทธิพงษ์  ภูลายยาว กต.572
282 5710101237 นางสาวสุพัตรา  พยายาม กต.572
283 5710101239 นางสาวสุมาภรณ์  เพชรรัตน์ กต.572
284 5710101240 นางสาวเสาวนีย์  ข าประดิษฐ์ กต.572
285 5710101243 นางสาวอมรรัตน์  เกตุเผือก กต.572
286 5710101245 นายอ าพล  ศรีโสภา กต.572
287 5710101315 นางสาวณัฏฐ์นรี  สินทวี กต.572
288 5710101318 นายนวพรรษ  จาตุรอ าพน กต.572
289 5710101323 นางสาวพัชริตา  ดิษธรรม กต.572
290 5710101333 นางสาววาสนา  แซ่ล้ิม กต.572
291 5710101336 นางสาวศิริวรรณ  เกียรติสุฃ กต.572



292 5710101338 นายษาทิศร์  ศรีสมุทร กต.572
293 5710101339 นางสาวสราณี  ดอเลาะ กต.572
294 5710101345 นายอนันต์  วีรกิตติยาภรณ์ กต.572
295 5710101347 นางสาวอรทัย  บุญทัน กต.572
296 5713805102 นางสาวกมลศรี  มามุ่ย คพธ.571
297 5713805105 นางสาวจิติมา  เพ็ชรว่าง คพธ.571
298 5713805107 นางสาวณัฏฐิการ์  ปลอดทุกข์ คพธ.571
299 5713805113 นางสาวธัญญารัตน์  สุขปาน คพธ.571
300 5713805114 นางสาวธิดามาศย์  บัณฑิตเลิศรักษ์ คพธ.571
301 5713805117 นางสาวนัทธิณี  แซ่ห่อ คพธ.571
302 5713805119 นางสาวเนตรสกาว  วิเชียร คพธ.571
303 5713805122 นายปฏิภาณ  เส้นตรัง คพธ.571
304 5713805127 นางสาวรัชนีกร  จันทนาวิเวท คพธ.571
305 5713805132 นางสาวศิริรัตน์  สืบวิเศษ คพธ.571
306 5713805133 นายศุภโชค  เอี่ยมวรกุล คพธ.571
307 5713805135 นางสาวศุภาพิชญ์  เขื่อนค า คพธ.571
308 5713805136 นายสิทธิโชค  พยัคคา คพธ.571
309 5713805137 นางสาวสุชาดา  ทองแท้ คพธ.571
310 5713805138 นางสาวสุพรรษา  ใจเฉื่อย คพธ.571
311 5713805141 นางสาวอภิสรา  ทองสมบัติ คพธ.571
312 5713805143 นางสาวอสมาภรณ์  เพ็ชร์เล็ก คพธ.571
313 5713805149 นางสาวณัฐวดี  เล่ียวตระกูล คพธ.571
314 5713805206 นายไชยวัฒน์  พิริยนนทกุล คพธ.572
315 5713805210 นายดิษฐิชัย  พันธ์ศรี คพธ.572
316 5713805214 นางสาวธัญลักษณ์  เกตุแก้ว คพธ.572
317 5713805215 นางสาวธิดารัตน์  หมื่นช านาญ คพธ.572
318 5713805216 นายธีรกิจ  อิกะศิริ คพธ.572
319 5713805218 นายนรินทร์  บุญวาสนารัก คพธ.572
320 5713805223 นางสาวพนิดา  อนันต์ คพธ.572
321 5713805231 นายวาทิต  กล่อมศิริ คพธ.572
322 5713805233 นายศักด์ิเฉลิม  เริงสมุทร คพธ.572
323 5713805236 นายสถาพรชัย  ลีนันท์ คพธ.572
324 5713805237 นางสาวสาวิตรี  สกุลปักษ์ คพธ.572
325 5713805244 นายอรรถกร  กาละเหลา คพธ.572
326 5220101139 นายวุฒินันท์  งามเรียบ ภ.กต.52



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกต)ิ   บัญชบีัณฑิต 
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5713744114 นางสาวเบญจวรรณ  ว่องวุน่ บช.571
2 5713744110 นางสาวนารีรัตน์  หลิมพานิชย์ บช.571
3 5713744205 นางสาวกัลยรัตน์  ด้วนรู้ที่ บช.572
4 5713744108 นายทศพร  วุฒิชัยธนากร บช.571
5 5713744239 นางสาวหัสญาณี  ชูปาน บช.572
6 5513744141 นางสาวอังคณา  ตาละค า บช.551
7 5713744101 นายคมกริช  มากอินทร์ บช.571
8 5713744102 นางสาวชเนตตี  ลีลารัตน์รุ่งเรือง บช.571
9 5713744103 นายชาญวิทย์  นาวีว่อง บช.571
10 5713744104 นางสาวฐายินี  ตันสกุล บช.571
11 5713744107 นางสาวทรายทอง  จันทรังษี บช.571
12 5713744113 นางสาวเบญจมาภรณ์  สวัสดิวงศ์ บช.571
13 5713744115 นางสาวประภาพร  ชูด า บช.571
14 5713744118 นายปวิตร  ศรีลาภ บช.571
15 5713744122 นางสาวพรศิริ  ล้ิมพิพัฒธนากุล บช.571
16 5713744123 นางสาวพัณณิตา  พิกุล บช.571
17 5713744125 นายมานพ  หิรัญ บช.571
18 5713744132 นางสาวศิริวรรณ  รักษา บช.571
19 5713744135 นางสาวสุดารัตน์  พิสิฐมงคล บช.571
20 5713744137 นางสาวสุภาพร  เจนการ บช.571
21 5713744145 นางสาวอรฤทัย  สุขเสน บช.571
22 5713744147 นางสาวอารดี  คงสุข บช.571
23 5713744149 นางสาวอุษณี  แก้วสุข บช.571
24 5713744201 นางสาวกนกวรรณ  สีราม บช.572
25 5713744203 นางสาวกัญญาพร  ย่องนุ่น บช.572
26 5713744206 นางสาวกานต์กนก  หนูคง บช.572
27 5713744207 นางสาวเกวลินทร์  เกาะสมัน บช.572
28 5713744209 นางสาวขวัญตา  บุตรน้ าเพ็ชร บช.572
29 5713744212 นางสาวจิรนันท์  ยมนา บช.572
30 5713744214 นางสาวจุฬาลักษณ์  เทียนงาม บช.572
31 5713744215 นางสาวชนิสรา  เอียดชะตา บช.572
32 5713744216 นางสาวซูไรดา  ลูบู บช.572

รายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ณ วนัที่ 11 พฤษภาคม 2561  
รบัหลักฐานการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561



33 5713744219 นางสาวดาวธิดา  ศรีบุญเรือง บช.572
34 5713744220 นางสาวนฤมล  หอมหวล บช.572
35 5713744221 นางสาวนัชรินทร์  ต้ิงสง่า บช.572
36 5713744223 นางสาวพิศมัย  เทีย่งใจ บช.572
37 5713744224 นายมานพ  นบนอบ บช.572
38 5713744225 นางสาวยุพารัตน์  หนูกลับ บช.572
39 5713744228 นางสาวลดาวัลย์  ค ารณ บช.572
40 5713744229 นางสาววันดี  ศรีสุด บช.572
41 5713744230 นางสาววิภาดา  ผลาการ บช.572
42 5713744231 นางสาววิลาสิณี  หมายซ่อนกลาง บช.572
43 5713744232 นางสาววีรภัทรา  คงดี บช.572
44 5713744233 นางสาวสร้อยสุดา  อิสลาม บช.572
45 5713744235 นายสิริโชติ  ตัณฑศิลป์ บช.572
46 5713744237 นางสาวสุภาวดี  วิเศษ บช.572
47 5713744238 นายสุรพัฒน์  อมรประภาวัฒน์ บช.572
48 5713744241 นายอภิสิทธิ ์ บุญมารถ บช.572
49 5713744242 นางสาวอมรรัตน์  หนูทอง บช.572
50 5713744243 นางสาวอัญญานี  สมกาย บช.572
51 5713744244 นางสาวอัฐภิญญา  กมลานนท์ บช.572
52 5713744245 นางสาวอันดามัน  คุรุวงศ์ บช.572
53 5713744246 นางสาวอัยลดา  ยอดแก้ว บช.572



ระดบัปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกต)ิ   นิเทศศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล ห้อง
1 5710052115 นางสาวนงลักษณ์  สิตบุศย์ นศบ.571
2 5710052102 นางสาวกัสมา  อุดม นศบ.571
3 5710052103 นายกิตติศักด์ิ  พวงแก้ว นศบ.571
4 5710052104 นางสาวเกษราภรณ์  นวนนุ่น นศบ.571
5 5710052106 นางสาวจิราวรรณ  ฉันทนันทรัตน์ นศบ.571
6 5710052107 นางสาวชยานันท์  ขุนทอง นศบ.571
7 5710052108 นายชัยวนัส  ลาภมาก นศบ.571
8 5710052110 นางสาวฐิติรัตน์  ศรีทองค า นศบ.571
9 5710052113 นางสาวทิพวรรณ  เหมนแก้ว นศบ.571
10 5710052114 นายธีรยุทธ  บุตรตะกะ นศบ.571
11 5710052116 นางสาวนัดดา  อินทนู นศบ.571
12 5710052118 นางสาวปรียาภัทร  ไชยวงค์ นศบ.571
13 5710052119 นางสาวปิยวรรณ์  แทนสุข นศบ.571
14 5710052120 นางสาวพนิดา  หล่อชัชวาลกุล นศบ.571
15 5710052124 นางสาวพัรวีน  หลังยาหน่าย นศบ.571
16 5710052129 นางสาวเมธาวี  หูท านบ นศบ.571
17 5710052131 นางสาวรุ้งอรุณ  ธนทวี นศบ.571
18 5710052132 นางสาววิพัตรา  สุขเสริม นศบ.571
19 5710052133 นางสาวศิรัญยา  แพทย์ขิม นศบ.571
20 5710052134 นายศุภฤกษ์  จันทร์ชมคงทวี นศบ.571
21 5710052135 นางสาวสายธาร  ซุ่นส้ัน นศบ.571
22 5710052143 นางสาวอมรรัตน์  เวชปาน นศบ.571
23 5710052144 นางสาวอรปรียา  คนเรียน นศบ.571
24 5710052146 นางสาวอังคณา  ณ พัทลุง นศบ.571
25 5710052147 นายเอกกมล  ชุ่มถิ่น นศบ.571
26 5710052201 นางสาวกัญภัคณัฐ  พรหมมา นศบ.572
27 5710052203 นางสาวจรุณิตา  สุขขวัญ นศบ.572
28 5710052205 นางสาวจันทิมา  หยั่งทะเล นศบ.572
29 5710052206 นางสาวฉัตรระวี  เจริญขวัญ นศบ.572
30 5710052209 นายณัฐพงษ์  ทองสุริวงษ์ นศบ.572
31 5710052212 นางสาวทิพวรรณ  เภาวนะ นศบ.572
32 5710052213 นางสาวธันยพร  สังศิริ นศบ.572
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33 5710052217 นางสาวปนิดา  ชูอ่อน นศบ.572
34 5710052219 นางสาวผกามาศ  หยีอาระสา นศบ.572
35 5710052223 นางสาวพัชรินทร์  ชัยวงค์เหล็ก นศบ.572
36 5710052224 นางสาวพัสตราภรณ์  เกิดเส้ง นศบ.572
37 5710052227 นางสาวมนัสวิน  ด าหนู นศบ.572
38 5710052228 นายโยธิน  แซ่ซุง นศบ.572
39 5710052230 นางสาววรรณนิภา  เชี่ยวภู่ นศบ.572
40 5710052234 นางสาวสโรชา  สมศักด์ิ นศบ.572
41 5710052237 นายสุภวัฒน์  นนทิโกมล นศบ.572
42 5710052238 นางสาวสุรีย์พร  แซ่ล้ิม นศบ.572
43 5710052239 นางสาวเสาวลักษณ์  ถนอมพล นศบ.572
44 5710052241 นายอนุรักษ์  ศรีสม นศบ.572
45 5710052244 นางสาวภูษณิศา  ใจรักษา นศบ.572
46 5710052245 นางสาวอรุณศรี  จ าปาทอง นศบ.572
47 5710052246 นายเอกนันท์  ใจสมุทร นศบ.572
48 5710052248 นางสาวฮินนาซ  มาสตูล นศบ.572


