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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ



ส�ำเนำ
พระรำโชวำท

สมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี
ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยทักษิณ

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ณ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ จังหวัดสงขลำ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕
(เวลำ ๙.๓๐ น.)

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	ให้ข้าพเจ้ามา 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ	
ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๑	ในวันนี้.	ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน	 
ที่ได้รับเกียรติและความส�าเร็จ.
	 เกียรตแิละความส�าเรจ็ทีบ่ณัฑติได้รบันี	้เป็นเครือ่งแสดงให้เหน็ว่า	บณัฑติได้ศกึษาเล่าเรียน 
มาด้วยความวิริยอุตสาหะ	จึงนับว่าได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะที่เป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนอย่างครบถ้วน
บรบิรูณ์แล้ว.	อย่างไรกต็าม	บณัฑติทุกคนยงัมหีน้าทีส่�าคัญอกีประการหนึง่อนัพงึระลกึไว้เป็นนติย์ 
คือหน้าท่ีในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศ	อันได้แก่การด�ารงตนเป็นพลเมืองดี.	ผู ้ที่เป็น 
พลเมืองดีนั้น	หมายถึงผู้ท่ีประพฤติตนปฏิบัติงานเป็นประโยชน์และเป็นธรรม	ทั้งต่อตนเอง 
และส่วนรวม.	การจะท�าให้ได้ดังท่ีกล่าว	ต้องอาศัยคุณธรรมเป็นเครื่องก�ากับ	ความคิดจิตใจ	
ได้แก่	คารวธรรม	สามัคคีธรรม	และปัญญาธรรม.	คารวธรรม	หมายถึง	ความเคารพ	คือต้องรู้จัก
เคารพตนเอง	เคารพผู้อื่น	เคารพกฎกติกาของสังคม	และเคารพส่ิงที่ดีงามถูกต้อง.	สามัคคีธรรม	 
หมายถึง	ความพร้อมเพรียงปรองดองกัน	คือต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กัน	ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 
ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติสิ่งท่ีพิจารณาแล้วว่าน�ามาซ่ึงความดีความเจริญ.	ปัญญาธรรม	หมายถึง	
ความรู้ความฉลาด	คือต้องรู้จักคิดพิจารณาสิ่งต่าง	ๆ	เรื่องราวต่าง	ๆ	ด้วยใจเที่ยงตรงเป็นกลาง	
ปราศจากอคติ	อันจะช่วยให้การประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่าง	เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
อย่างแท้จรงิ.	หากบณัฑติด�ารงตนโดยยดึถอืคณุธรรม	ทัง้สามประการนี	้แต่ละคนกจ็ะปฏบิตัหิน้าที่ 
ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศได้อย่างสมบูรณ์	สามารถสร้างสรรค์ความส�าเร็จและ 
ความเจริญให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้พร้อมทุกส่วน.
	 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่และทุกท่าน 
ในที่ประชุมนี้	มีความสุขความเจริญ	และความส�าเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน.

ส�าเนาถูกต้อง
ปวิวัณณ์		ค�าเจริญ

(นางสาวปวิวัณณ์		ค�าเจริญ)
ส�านักพระราชวัง

๑๔	กรกฎาคม	๒๕๖๕
3พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ



ส�ำเนำ
พระรำโชวำท

สมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี
ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยทักษิณ

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
ณ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ จังหวัดสงขลำ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕
(เวลำ ๑๒.๐๐ น.)

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิแทนพระองค์	ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัทกัษณิ 
ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๒	ในวันนี้.	ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน	ที่ได้รับเกียรติ 
และความส�าเร็จ.
	 ความสุขความเจริญอันแท้จริงในชีวิตและหน้าที่การงานน้ัน	จะเกิดมีข้ึนได้ด้วยการ
ประพฤติปฏิบัติที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม	ไม่อาจเกิดมีขึ้นได้ด้วยการเบียดเบียนผู้อื่น 
หรือเบียดบังส่วนรวม.	กล่าวได้ว่า	ความสุขความเจริญที่แท้	ย่อมเกิดจากการกระท�าที่มี
ลักษณะเป็นการสร้างสรรค์	มิใช่การท�าลาย.	บัณฑิตทุกคนไม่ว่าจะท�าการใด	จึงต้องคิด
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษ	เป็นประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์	เป็นธรรม 
หรอืไม่เป็นธรรม	แล้วมุง่ประพฤตปิฏบิตัแิต่สิง่ทีเ่ป็นคณุเป็นประโยชน์	และเป็นธรรมเท่านัน้.	
ในขณะเดียวกันก็ประกอบกิจการงานด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวัง	หมั่นทบทวนความรู ้
และแสวงหาความรู ้ใหม่	ๆ	อยู่เสมอ	แล้วน�าความรู้ความสามารถมาใช้ปรับปรุงส่วนที่ 
ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น	และส่งเสริมส่วนท่ีควรส่งเสริมให้บริบูรณ์.	ถ้าท�าได้ดังนี้	บัณฑิต 
ก็จะเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานแต่ในทางสร้างสรรค์	ซึ่งสามารถป้องกันความผิดพลาด 
และเสื่อมเสียทั้งปวงได้อย่างดีที่สุด.	แต่ละคนก็จะมีความสุขความเจริญที่แท้จริง	ทั้งในชีวิต 
และกิจการงาน	อย่างไม่ต้องสงสัย.	จึงขอให้บัณฑิตน�าสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจ	 
และยึดถือปฏิบัติให้ได้ประโยชน์.
	 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน	มีความส�าเร็จและความเจริญก้าวหน้าทุกประการทั่วกัน.

ส�าเนาถูกต้อง
ปวิวัณณ	์	ค�าเจริญ

(นางสาวปวิวัณณ์		ค�าเจริญ)
ส�านักพระราชวัง

๑๔	กรกฎาคม	๒๕๖๕

4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ



ก�ำหนดกำร
พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่ว 
ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำ ฯ ให้

สมเด็จพระกนษิฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ เจ้ำฟ้ำมหำจกัรสีรินิธร
มหำวชริำลงกรณวรรำชภกัด ีสริกิจิกำรณิพีรียพฒัน รฐัสมีำคณุำกรปิยชำติ  

สยำมบรมรำชกมุำรี
เสดจ็พระรำชด�ำเนนิแทนพระองค์ไปพระรำชทำนปรญิญำบตัร

แก่ผู้ส�ำเรจ็กำรศกึษำจำกมหำวทิยำลยัทกัษณิ ประจ�ำปีกำรศกึษำ ๒๕๖๓
ณ หอประชมุเฉลมิพระเกยีรต ิมหำวทิยำลยัทกัษณิ วทิยำเขตพทัลงุ  

อ�ำเภอป่ำพะยอม จงัหวดัพทัลงุ 
วนัองัคำรที ่๒๐ กนัยำยน พ.ศ ๒๕๖๕

เวลา	๐๘.๒๕	น.	 -	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	 

	 	 สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจาก 

	 	 เรอืนรบัรองทีป่ระทับ	โครงการฟาร์มตวัอย่าง	คลองหอยโข่ง	ในสมเดจ็ 

	 	 พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ 

	 	 โครงการฟาร์มตัวอย่างคลองหอยโข่ง	ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์ 

	 	 พระบรมราชินีนาถ	อ�าเภอคลองหอยโข่ง	จังหวัดสงขลา	

เวลา	๐๘.๓๐	น.	 -	 รถยนต์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์	โครงการฟาร์มตัวอย่าง 

	 	 คลองหอยโข่ง	ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ

	 -	 ประทับเฮลิคอปเตอร์พระท่ีนั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว 

	 	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง	อ�าเภอป่าพะยอม	จังหวัดพัทลุง

เวลา	๐๙.๐๐	น.	 -	 เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวมหาวิทยาลัย 

	 	 ทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง

	 -	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดพัทลุง	ผู ้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง	 

	 	 แม่ทัพภาคที่	๔	ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	๙	เฝ้า	ฯ	รับเสด็จ

	 -	 ทรงพระด�าเนินไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

	 -	 ทรงพระด�าเนินถึงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

	 	 	 (ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

5พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ



	 -	 นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ	 

	 	 อธิการบดี	และคณาจารย์	เฝ้า	ฯ	รับเสด็จ

	 -	 เสด็จเข้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

	 -	 เสด็จเข้าห้องรับรอง

	 -	 ทรงฉลองพระองค์ครุย

	 -	 ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม

	 -	 เสด็จออกจากห้องรับรอง

	 -	 เสด็จเข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

		 	 	 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

	 -	 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

	 -		ทรงคม

	 -	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	 

	 	 สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานปริญญาบัตรแก่พระภิกษุผู้ส�าเร็จ 

	 	 การศึกษา	(จ�านวน	๑	รูป)

	 -	 ประทับพระราชอาสน์

	 -	 ผู ้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ	เข้าเฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายสูจิบัตร	 

	 	 และหนังสือที่ระลึก

	 -	 นายกสภามหาวทิยาลยัทกัษณิ	กราบบังคมทลูส�านกึในพระมหากรณุาธคุิณ

		 -	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ	กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ	

	 	 เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์	(จ�านวน	๓	ราย)

	 	 	 -	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์	 อินทรศิริสวัสดิ์	 ปริญญา 

	 	 	 	 การศกึษาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์สาขาวชิาบรหิารการศกึษา

		 	 	 -	 ศาสตราจารย์สมคิด	เลิศไพฑูรย์	ปริญญานิติศาสตรดุษฎี 

	 	 	 	 บัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชานิติศาสตร์

	 	 	 -	 นางสาวสุณี	ลิมป์ปิยพันธ์	ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

	 	 	 	 กิตติมศักดิ์	สาขาวิชาศิลปะการแสดง

	 -	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	 

	 	 สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์	แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ	 

	 	 (ตามล�าดับ)
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	 -	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ	กราบบังคมทูลเบิกบุคลากรตัวอย่าง

	 	 เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร	(จ�านวน	๔	ราย)

		 	 	 -	 นางสาวจริาพร	คงรอด	บคุลากรตวัอย่างด้านการเรยีนการสอน

	 	 	 -		ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ	โภชนาธาร	บุคลากรตัวอย่าง 

	 	 	 	 ด้านการเรียนการสอน

	 	 	 -	 รองศาสตราจารย์จตพุร	แก้วอ่อน	บคุลากรตวัอย่างด้านการวจัิย

	 	 	 -	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ด�ารงค์	ชีวะสาโร	บุคลากรตัวอย่าง 

	 	 	 	 ด้านการบริการวิชาการ	

	 -	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	 

	 	 สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคลากรตัวอย่าง 

	 	 (ตามล�าดับ)

	 	 	 (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

	 -	 ผูแ้ทนคณบด	ีผูแ้ทนผูอ้�านวยการ	บณัฑติวทิยาลยั	คณะวศิวกรรมศาสตร์	

	 	 คณะนิตศิาสตร์	วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา	คณะศกึษาศาสตร์	

	 	 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กราบบังคมทูลเบิกผู้ส�าเร็จ 

	 	 การศึกษา	เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	(จ�านวน	๑,๑๓๑	ราย)

	 -		สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	 

	 	 สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	 

	 	 (ตามล�าดับ)

	 	 	 (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

	 -	 เสด็จ	ฯ	ออกจากห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไปยังห้องรับรอง

	 -	 ประทับพักพระราชอิริยาบถ	ณ	ห้องรับรอง	(ประมาณ	๑๐	นาที)

	 -	 เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

	 -	 ประทับพระราชอาสน์

	 -	 ผู้แทนคณบดี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	

	 	 คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชมุชน	คณะวทิยาการสุขภาพและการกฬีา	

	 	 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	คณะศิลปกรรมศาสตร์	และ 

	 	 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	กราบบังคมทูลเบิกผู้ส�าเร็จ 

	 	 การศึกษา	เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	(จ�านวน	๑,๑๖๓	ราย)
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	 -	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	 
	 	 สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	 
	 	 (ตามล�าดับ)
		 	 	 (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
	 -	 ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร	กล่าวค�าปฏิญาณ
	 -	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	 
	 	 สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานพระราโชวาท
		 	 	 (จบพระราโชวาท	/	ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
	 -	 เสด็จฯ	ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ
	 -		เสด็จออกจากห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	
		 	 	 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
	 -		เสด็จไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์
	 -		ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
	 	 และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	(จ�านวน	๒	ชุด)
	 -		เสด็จเข้าห้องรับรอง	
	 -		ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
	 -		ประทับพระราชอาสน์	ณ	โต๊ะเสวย	
	 -		เสวยพระกระยาหารกลางวนั	(เป็นการส่วนพระองค์	มหาวทิยาลัยทักษณิ 
	 	 จัดถวาย)
	 -		เสด็จออกจากห้องรับรอง
	 -		เสด็จออกจากหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
เวลา	๑๒.๓๐	น.	 -		ทรงพระด�าเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวมหาวิทยาลัยทักษิณ	 
	 	 วิทยาเขตพัทลุง
		 	 	 (ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
	 -	 ทรงพระด�าเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ช่ัวคราวมหาวิทยาลัยทักษิณ	 
	 	 วิทยาเขตพัทลุง
	 -	 ประทับเฮลิคอปเตอร์พระท่ีน่ังไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์พระต�าหนัก 
	 	 ทักษิณราชนิเวศน์	อ�าเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	

....................................................

การแต่งกาย	 -	 ข้าราชการในพื้นที่	แต่งเครื่องแบบปกติขาว

	 -	 ข้าราชบริพารในพระองค์	แต่งเครื่องแบบปกติขาว
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ค�ำกรำบบังคมทูล
ของ

ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์
นำยกสภำมหำวิทยำลัยทักษิณ

ในพธิพีระรำชทำนปรญิญำบตัรแก่ผูส้�ำเรจ็กำรศกึษำจำกมหำวิทยำลยัทักษณิ 
ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 
อ�ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง

วันอังคำรที่ ๒๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
  

	 ข้าพระพุทธเจ้า	ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์	จงสู่วิวัฒน์วงศ์	นายกสภา

มหาวทิยาลยัทกัษณิ	ในนามคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย	คณาจารย์	ข้าราชการ	พนกังาน

มหาวิทยาลัย	บัณฑิต	นิสิต	และผู ้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	มีความส�านึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล ้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท	เสด็จพระราชด�าเนิน 

มาพระราชทานปรญิญาบัตรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลัยทกัษิณ	ประจ�าปีการศึกษา	

๒๕๖๓	อีกวาระหนึ่งในวันนี้	พระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองพระบาทเป็นมงคลสูงสุด 

แก่มหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดมา	

	 ณ	ล�าดับน้ี	ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตให้รองศาสตราจารย์ 

ณฐพงศ์	จิตรนิรัตน์	ผู ้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ	กราบบังคมทูลเบิก 

ผูท้รงคณุวฒุเิข้ารบัพระราชทานปรญิญากติตมิศกัดิ	์และบคุลากรตวัอย่าง	เข้ารบัพระราชทาน

เกียรติบัตร	เบิกผู้แทนคณบดี	ผู้แทนผู้อ�านวยการ	กราบบังคมทูลเบิกผู้ส�าเร็จการศึกษา 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	และขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริมงคล	และ 

เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบไป

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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ค�ำกรำบบังคมทูล
ของ

รองศำสตรำจำรย์ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์
ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ

ในพธิพีระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผูส้�ำเร็จกำรศกึษำจำกมหำวทิยำลยัทกัษณิ
ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 
อ�ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง

วันอังคำรที่ ๒๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท	

	 ข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ณฐพงศ์	จิตรนิรัตน์	ผู้รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวทิยาลยัทกัษิณ	ขอพระราชทานเบกิผูท้รงคณุวฒุ	ิเข้ารบัพระราชทานปรญิญากิตตมิศกัดิ	์

และบุคลากรตัวอย่าง	เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร

	 -	 การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาบริหารการศึกษา

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์		อินทรศิริสวัสดิ์

	 -	 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชานิติศาสตร์

	 	 ศาสตราจารย์สมคิด		เลิศไพฑูรย์

	 -	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาศิลปะการแสดง

	 	 นางสาวสุณี		ลิมป์ปิยพันธ์	

	 -	 บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน		

	 	 นางสาวจิราพร		คงรอด

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ		โภชนาธาร

	 -	 บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย

  รองศาสตราจารย์จตุพร		แก้วอ่อน	

	 	 	 	 และ

	 -	 บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด�ารงค์		ชีวะสาโร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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ค�ำสดุดีเกียรติคุณ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพโรจน์  อินทรศิริสวัสดิ์ 

ปริญญำกำรศึกษำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำบริหำรกำรศึกษำ

มหำวิทยำลัยทักษิณ 

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

	 ผูช่้วยศาสตราจารย์ไพโรจน์			อนิทรศริสิวสัดิ	์	ส�าเรจ็การศึกษาปรญิญาวิทยาศาสตร 

บัณฑิต	สาขาฟิสิกส์	(เกียรตินิยม)	จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๐๖	 

และส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	สาขา	Radiation	Biology	and	Biophysics	 

จาก	The	University	of	Rochester	ประเทศสหรัฐอเมริกา	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๑๑	ได้เริ่ม 

รับราชการทีส่�านกังานพลงังานปรมาณเูพือ่สนัต	ิกระทรวงพฒันาการแห่งชาต	ิเมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๐๗ 

จากนั้นในปี	พ.ศ.	๒๕๑๕	ได้โอนไปรับราชการในต�าแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่

ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๕๑๙	ได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	และรับราชการที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนถึงปี	พ.ศ.	๒๕๒๓	ในระหว่างรับราชการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้ปฏิบตัหิน้าทีอ่นัส�าคญั	กล่าวคอื	ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยพฒันาด้าน	Nuclear	Science	 

ของภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร	

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จากน้ันได้โอนมารับราชการที่ภาควิชาฟิสิกส	์ 

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	โดยด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส	์ 

เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๔	และด�ารงต�าแหน่งด้านการบรหิารทีส่�าคัญของมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์	 

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๘	จนถึงปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	เช่น	ต�าแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ	่ 

รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการพเิศษ	รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนและพฒันา	อกีทัง้ยงัด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และหน่วยงานภายนอก	 และ 

ด�ารงต�าแหน่งจากสมาคม	ชมรม	มูลนิธิต่าง	ๆ	เช่น	อุปนายกสมาคมฟิสิกส์ไทย	กรรมการ

มูลนิธิพลเอกเปรม	ติณสูลานนท์	จากการปฏิบัติงานบริหารที่ส�าคัญที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์		อินทรศิริสวัสดิ์	ได้มาช่วย 

ราชการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิทยาเขตภาคใต้	ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	
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	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์	 อินทรศิริสวัสดิ์	 เป็นผู ้ที่มีความส�าคัญยิ่งต่อ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ	กล่าวคือ	ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ	โปรดเกล้าฯ	ให้ด�ารงต�าแหน่ง

อธกิารบดีมหาวทิยาลยัทกัษณิ	เป็นคนแรกเมือ่มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	วทิยาเขตภาคใต้ 

ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยัทกัษณิ	ซึง่เป็นนิตบิคุคล	มฐีานะเป็นกรม	ในทบวงมหาวทิยาลัย 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ	พ.ศ.	๒๕๓๙	

	 ในด้านคุณูปการท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณน้ัน	ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน	์ 

อินทรศิริสวัสดิ์	มีนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยทักษิณ	โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน	 

มกีารจัดระบบบริหารจดัการให้งานลลุ่วงสมบรูณ์	กล่าวคือ	ในส่วนของงานระดบัมหาวทิยาลัย	

มีการก�าหนดและก�ากับแผนทั้งด้านนโยบายและแผนปฏิบัติ	ในส่วนของงานระดับวิทยาเขต	

มีนโยบายน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ	มุ่งใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่รวดเร็วแม่นย�า	

กระจายอ�านาจการตัดสินใจไปสู่หน่วยงานย่อย	เน้นการตรวจสอบเพื่อให้มีความถูกต้อง

สมบูรณ์	ส่วนด้านการบริหารงานวิชาการน้ันมีนโยบายที่มุ่งพัฒนาหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย	มุ่งจัดการศึกษาให้สนองความต้องการท้องถิ่นและของสังคมส่วนรวม 

จัดการศึกษาให้มีลักษณะสากลมีมาตรฐานทางวิชาการ	มีนโยบายจัดให้มีองค์กรหลัก 

ในการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย	มีองค์กรซ่ึงมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

งานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม	ส่งเสริมให้มีองค์กรด้านการประกันคุณภาพ 

การศกึษา	มกีารจดัท�าแผนแม่บทการใช้พืน้ทีท่ัง้	๒	ทัง้สองวทิยาเขต	มนีโยบายการพึง่ตนเอง	 

มุ่งเน้นจุดมุ่งหมายให้มหาวิทยาลัยทักษิณก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	เชื่อมโยง 

เครือข่ายแห่งความร่วมมือไปสู่สถาบันต่าง	ๆ	ท้ังภาครัฐและเอกชน	ทั้งในระดับภูมิภาค	 

ระดับชาติ	และระดับนานาชาติ	และยังมุ ่งสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่บุคลากรด้วยการจัด

สวัสดิการต่าง	ๆ	ตามความเหมาะสม	

	 ในทางปฏิบัติ	ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์		อินทรศิริสวัสดิ์	เป็นบุคคลส�าคัญ 

ที่ได ้ด�าเนินการให้มีการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ	พ.ศ.	๒๕๓๙	และ 

ในพระราชบัญญัตินี้มีมาตราที่วางหลักการเกี่ยวข้องกับการไม่ต้องน�าส่งรายได้ให้แก ่

กระทรวงการคลงั	ซึง่หลกัการนีย้งัใช้อยูจ่นถึงปัจจุบนั	นอกจากน้ียงัเป็นบุคคลส�าคญัทีบ่กุเบกิ	 

ริเร่ิม	วางระบบกระบวนการท�างานในด้านการบรหิารงาน	บริหารคน	บรหิารพืน้ทีม่หาวิทยาลัยทกัษณิ 

ให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของภาคใต้อย่างเต็มรูป	เน้นพัฒนา

นโยบายของมหาวทิยาลยั	พฒันาบุคลากร	พฒันาระบบการบรหิารปฏิบตังิานให้มคีวามพร้อม 
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ในการด�าเนินงานให้มีระบบท่ีดีอย่างชัดแจ้งเพื่อให้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบัน 

ทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง	 เน้นการผลิตบัณฑิต	ประยุกต์	 พัฒนา	และส่งเสริม 

ทัง้ด้านการสอน	การวจิยั	การให้บรกิารวชิาการแก่สงัคม	เป็นผู้สานการขยายพืน้ทีจ่ากเฉพาะ 

ทีม่วีทิยาเขตสงขลา	ให้มวีทิยาเขตพทัลงุ	มุง่มัน่จดัการแก้ปัญหาในทกุพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยั

จากจุดเริ่มต้นของการเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณให้ด�าเนินคงอยู ่ได้อย่างม่ันคงยั่งยืนมา 

จวบจนเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณในปัจจุบัน	

	 ในฐานะของการเป็นอาจารย์	ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์		อินทรศิริสวัสดิ	์ 

เป็นผู ้ถ ่ายทอดวิชาความรู ้ความช�านาญให้แก่นิสิต	ในฐานะอธิการบดีเป็นผู ้บริหาร 

ของมหาวิทยาลัยที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ	สร้างคน	สร้างงาน	อย่างเหมาะสม	การให้เกียรติ 

ผู ้ร ่วมงาน	เห็นคุณค่าของผลงานและผู ้ปฏิบัติงาน	เหล่าน้ีล้วนเป็นพลังของศักยภาพ 

ในการบริหารงานให้แก่มหาวิทยาลัยทักษิณให้เจริญก้าวหน้า	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์		อินทรศิริสวัสดิ์	เป็นผู้ครองตน	ครองคน	ครองงาน	 

และครองใจ	เป็นที่ภาคภูมิใจของนิสิต	เป็นที่ชื่นชม	เชื่อม่ัน	ศรัทธา	ของมวลมิตรและ 

ผู ้ร ่วมงาน	ด้วยเกียรติคุณและผลงานดีเด่นอันเป็นที่ประจักษ์ในฐานะผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

ทางด้านการบริหารการศึกษา	เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณค่าอันควรแก่การสรรเสริญให้ปรากฏ	 

สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งท่ี	 ๑๒/๒๕๖๒	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 ธันวาคม	 

พ.ศ.	๒๕๖๒	จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์	สาขาวิชาบริหารการศึกษา	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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ค�ำสดุดีเกียรติคุณ

ศำสตรำจำรย์สมคิด  เลิศไพฑูรย์

ปริญญำนิติศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำนิติศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยทักษิณ

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓

	 ศาสตราจารย์สมคิด		เลศิไพฑรูย์		ส�าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรี		นติศิาสตรบณัฑติ 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๒๕	ส�าเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทย	จากส�านัก 

อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	พ.ศ.	๒๕๒๗	จากนั้นในปี	พ.ศ.	๒๕๒๘	ได้รับทุน 

ของรัฐบาลฝร่ังเศสไปศึกษาต่อ	และส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต	สาขา 

กฎหมายมหาชน	(D.E.A.	de	droit	public	interne)	พ.ศ.	๒๕๓๐	และปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขากฎหมายมหาชน	(Doctorat	en	droit)	พ.ศ.	๒๕๓๓	จากมหาวิทยาลัยปารีส	๒ 

(University	of	Paris	II	หรือ	Panthéon-Assas	University)	สาธารณรัฐฝรั่งเศส	

	 ด้านการท�างานและงานด้านวชิาการ	ศาสตราจารย์สมคดิ	เลิศไพฑรูย์	ได้เข้ารบัราชการ 

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในต�าแหน่งอาจารย์	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๖	โดยสอน-เขียน 

ต�ารากฎหมาย	ท�างานวิจัย	ศาสตราจารย์สมคิด	เลิศไพฑูรย์	ได้รับรางวัลผลงานวิจัย 

และรางวัลเกียรติยศที่ส�าคัญ	อาทิ	พ.ศ.	๒๕๓๘	ได้รับรางวัลโครงการวิจัยดีเด่นด้าน 

นโยบายสาธารณะ	จากคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย	พ.ศ.	๒๕๔๑	 

รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขานิติศาสตร์	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๖	

รางวัลชมเชยวิจัยสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	ศิษย์เก่าดีเด่น	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๕๐	-	๒๕๕๒	 

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๕๓	รางวัลนักวิจัยดีเด่น 

แห่งชาติ	สาขานิติศาสตร์	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๒	กีรตยาจารย์ 

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	กล่าวได้ว่า	ศาสตราจารย์สมคิด	เลิศไพฑูรย์	เป็นอาจารย ์

และเป็นนักวิจัยที่ มีผลงานวิชาการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์	ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	 

ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์	สาขากฎหมายมหาชน	 

คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
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	 นอกจากน้ี	ศาสตราจารย์สมคิด	เลิศไพฑูรย์	ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ผู ้บริหารของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอย่างต่อเน่ือง	และได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ด�ารง

ต�าแหน่ง	อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สองวาระในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	และ	พ.ศ.	๒๕๕๖	 

ด้วยประสบการณ์ในการท�างานเชิงรุก	มีคุณสมบัติของผู้กล้า	ที่กล้าคิด	กล้าพูด	กล้าท�า	 

เป็นผู้ฟังและได้ยิน	ในสิ่งท่ีประชาคมพูดและต้องการ	เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก�าหนดเป้าหมาย 

ในการท�างานที่ท้าทายบนพื้นฐานของความเป็นไปได้	มีสายตาอันเฉียบคมให้ความส�าคัญ 

กบัคนคอืผูร่้วมงานซึง่เป็นฟันเฟืองส�าคญัขององค์กร	ปฏิบตัต่ิอผู้ร่วมงานด้วยความปรารถนาด	ี 

ประนีประนอม	ให้เกียรติ	ให้ก�าลังใจแก่ผู้ร่วมงานด้วยการปลุกพลังศักยภาพของผู้ร่วมงาน

ให้สร้างสรรค์งานได้เป็นอย่างดี	บริหารงานด้วยการใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง	จึงเป็น 

ที่เชื่อมั่นของมวลมิตรบุคลากรในองค์กร

	 ในด้านการปฏิบัติงานเพื่อสังคม	เช่น	ในระดับมหาวิทยาลัย	ศาสตราจารย์สมคิด	

เลิศไพฑูรย์	ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่มหาวิทยาลัย 

หลายแห่ง	งานในระดบัชาตไิด้ปฏบิตังิานด้านกฎหมายให้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ 	ตามวาระ	ต�าแหน่ง 

ที่ส�าคัญดังเช่น	พ.ศ.	๒๕๓๙	-	๒๕๔๔	กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์	ส�านักงานคณะกรรมการ 

กฤษฎีกา	พ.ศ.	๒๕๔๖	-	๒๕๔๗	กรรมการกฎหมาย	ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 

พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	กรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์	คณะกรรมการแห่งชาติว ่าด้วย 

การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	(UNESCO)	พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๒	 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังด�ารง 

ต�าแหน่งส�าคัญในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐	และ	พ.ศ.	๒๕๕๐	

กล่าวคอื	พ.ศ.	๒๕๔๐	เป็นสมาชกิสภาร่างรฐัธรรมนญูและผูช่้วยเลขานกุารคณะกรรมาธกิาร

ยกร่างรัฐธรรมนูญ	สภาร่างรัฐธรรมนูญ	และ	พ.ศ.	๒๕๕๐	เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

และเลขานกุารคณะกรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนญู	สภาร่างรฐัธรรมนญู	ปัจจบุนัศาสตราจารย์

สมคดิ	เลศิไพฑรูย์	ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญของหน่วยงานต่าง	ๆ 	อาท	ิเป็นประธานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	คณะกรรมการการอุดมศึกษา	กรรมการกฤษฎีกาคณะที่	๑๐	ส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎกีา	กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒุ	ิสถาบนัพระปกเกล้า	ภาคีสมาชิก 

ราชบัณฑิตยสถาน	ส�านักธรรมศาสตร์และการเมือง	ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา	กรรมการ

ผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
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ในด้านคณุปูการต่อมหาวทิยาลยัทกัษณิ	ศาสตราจารย์สมคดิ	เลิศไพฑรูย์	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ	และได้รับพระมหากรุณา
โปรดเกล้าฯ	ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยทักษิณ	ด�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๖๓	ถึง	๗	ธันวาคม	๒๕๖๓	และในด้านคุณูปการต่อคณะนิติศาสตร์	
มหาวทิยาลยัทกัษิณ	ศาสตราจารย์สมคดิ	เลศิไพฑรูย์	เป็นผู้ก่อตัง้คณะนติศิาสตร์	มหาวทิยาลัย
ทักษิณ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	โดยเป็นประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์	
มหาวิทยาลัยทักษิณ	และเป็นผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณด้วย	
โดยขณะทีด่�ารงต�าแหน่งผูร้กัษาการคณบดคีณะนิตศิาสตร์นี	้ศาสตราจารย์สมคดิ	เลศิไพฑรูย์	
ไม่ขอรับค่าตอบแทนในต�าแหน่งรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์	และมอบเงินค่าตอบแทน
ทั้งหมดนี้ให้เป็นกองทุนเพ่ือใช้ในการบริหารคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	ท้ังยังได้
วางรากฐานการบรหิารงานโดยให้ค�าแนะน�าและช่วยแก้ไขปัญหารวมถงึได้ประสานคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และประสานผู้พิพากษา	ตุลาการ	อัยการชั้นผู้ใหญ่	ให้มาช่วย
สอนนิสิต	กล่าวได้ว่า	ศาสตราจารย์สมคิด	เลิศไพฑูรย์	เป็นบุคคลส�าคัญต่อคณะนิติศาสตร์ 
ทั้งทางด้านการบริหารและทางด้านวิชาการ	เป็นผู ้ผลักดันให้คณะนิติศาสตร์มีระบบ 
การบริหารงานที่ดี	เป็นคณะท่ีมีช่ือเสียงได้รับการยอมรับในด้านวิชาการ	มีผลการประเมิน
การประกันคุณภาพในระดับที่ดี	มีการจัดการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ 
ทั้งเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ	ผลแห่งการวางรากฐานที่ดีจาก	ศาสตราจารย์ 
สมคิด	เลิศไพฑูรย์	น้ีก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการศึกษาทางวิชาการในด้านนิติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณเจริญรุดหน้า	
	 การอทุศิตนเพือ่ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาต	ิทัง้การเป็นอาจารย์ซ่ึงเป็นทีร่กั	เคารพ 
เทิดทูน	เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ศิษย์	การเป็นผู ้บริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งประชาคมเชื่อมั่น	ศรัทธาในความ	คิดดี	มีคุณธรรมและยุติธรรมในจิตใจ	จึงเป็นที่ไว้ใจ	 
วางใจ	ยกย่อง	ชื่นชม	ของผู้ท่ีได้ร่วมงาน	การเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
นายกสภามหาวิทยาลัย	และต�าแหน่งอ่ืน	ๆ	ของมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ที่ได้ให้ค�าแนะน�าอัน 
เป็นประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยนั้น	ๆ	การเป็นนักกฎหมายของชาติที่ได้ปฏิบัติงาน 
ด้านกฎหมายให้แก่ชาติ	เหล่านี้ล้วนเป็นที่ประจักษ์	
	 โดยที่ศาสตราจารย์สมคิด	เลิศไพฑูรย์	เป็นผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติ 
มาอย่างยาวนาน	เป็นผูท้ีถ่งึพร้อมด้วยคณุค่าอนัควรแก่การสรรเสรญิให้ปรากฏ	สภามหาวทิยาลยั 
ทักษิณ	ในการประชุมครั้งที่	๑๐/๒๕๖๔	เมื่อวันที่	๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๔	มีมติเห็นชอบให้
ได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชานิติศาสตร์	เพื่อเป็น
เกียรติประวัติสืบไป
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ค�ำสดุดีเกียรติคุณ

นำงสำวสุณี  ลิมป์ปิยพันธ์

ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง 

มหำวิทยำลัยทักษิณ

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓

	 นางสาวสณุ	ีลมิป์ปิยพันธ์	เกดิเมือ่วนัที	่๓๐	กนัยายน	พ.ศ.	๒๔๙๙	ณ	กรงุเทพมหานคร	

จบการศึกษาประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ช้ันสูง	จากวิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพมหานคร	 

เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	และจบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต	จากวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช	 

เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๒๘	ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่	๑๐๖	หมู่ที่	๑๑	ซอยท่าเรือ	๒๙	ต�าบลท่าเรือ	

อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช	จังหวัดนครศรีธรรมราช	

	 นางสาวสุณี	ลิมป์ปิยพันธ์	เข้ารับราชการเม่ือปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	ในต�าแหน่งครู	๒	 

ระดับ	๒	ณ	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในภาคใต้

ที่จัดการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรี	ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับราชการ

จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	นางสาวสุณี	ลิมป์ปิยพันธ์	ได้ปฎิบัติหน้าที่

เป็นครูผู้สอนวิชาส�าคัญ	ๆ	ให้แก่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	 

เช่น	วิชานาฏศิลป์ไทย	วิชาการแต่งหน้าแต่งกายนาฏศิลป์ไทย	แม้เมื่อเกษียณอายุราชการ 

ก็ยังได ้รับเชิญให้เป ็นผู ้ เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู ้ให ้แก่นักเรียนนักศึกษาของ 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเรื่อยมา	ท้ังยังได้รับเกียรติจากหน่วยงานและสถาบัน

อื่นๆ	เชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย	เช่น	วิทยาลัยชุมชนทันตธาตุนคร	

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราช	

	 ความเชี่ยวชาญอันเกิดจากพื้นฐานการศึกษานาฏศิลป์ไทยตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูง 

จากวิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพมหานคร	และประสบการณ์การสอนนาฏศิลป์ไทยเป็น 

เวลาหลายปี	ผนวกเข้ากับอุปนิสัยท่ีเป็นคนช่างคิด	ช่างค้นคว้า	และหมั่นหาความรู้ใหม่	ๆ 

อยู ่เป็นนิตย์	เม่ือมาศึกษาต่อและรับราชการในท้องถ่ินใต้	นางสาวสุณี	ลิมป์ปิยพันธ์	 

จึงได้ริเริ่มการคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงโดยน�าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต	 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินใต้	ทั้งงานหัตถกรรมและงานศิลปะพ้ืนถิ่นใต้ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
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มาสร้างสรรค์เป็นชุดการแสดง	ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการด้านการออกแบบ

และสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในมิติของการอนุรักษ์	สืบสานงานศิลปะพื้นถิ่นที่ก�าลังถูกลบเลือน

ออกจากชุมชนให้ฟื้นคืนมา	จนสามารถก่อให้เกิดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ได้รับความนิยม

และช่วยต่อลมหายใจของศิลปินพื้นบ้าน	อาทิเช่น	ผลงานสร้างสรรค์ชุดแขกแดงเกี้ยวยาหยี	 

ที่ท�าให้ศิลปะการท�าหน้ากากแขกแดงได้รับความสนใจและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ 

ศิลปินช่างฝีมือและชุมชน	เป็นต้น	นอกจากนี้	ยังได้น�างานหัตถศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ 

มาสร้างสรรค์เป็นชุดการแสดงจนกลายเป็นระบ�าศิลปาชีพ	ส่งผลให้ธุรกิจงานด้านหัตถศิลป์

ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น	เช่น	ระบ�าย่านลิเภา	ระบ�าทักษิณาพัสตราภรณ์	ระบ�าแกะหนัง	

ระบ�าเครื่องถม	ระบ�าพัดใบพ้อ	ระบ�าไข่มุกอันดามัน	ระบ�าลีลาชาชัก	

	 ด้วยความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทยตามแบบแผนโบราณ	และ 

ความเชี่ยวชาญทางด้านการคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต	้

ท�าให้	นางสาวสณุ	ีลมิป์ปิยพนัธ์	ได้รบัการยอมรบัในแวดวงการศึกษานาฏศลิป์ไทยทัว่ประเทศ	

ดังจะเห็นได้จากการที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย	ทั้งใน 

ด้านการแสดงนาฏศลิป์ไทยและการประดษิฐ์เครือ่งแต่งกายเครือ่งประดบัให้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ  

การได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา	ให้ค�าแนะน�า	และตรวจผลงานทางวิชาการแก่ครู	อาจารย	์ 

ในการเขียนผลงานเพ่ือขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ	รวมท้ังในการท�าศิลปนิพนธ์	

วทิยานพินธ์	แก่นักเรยีนนกัศกึษาของสถาบนัการศกึษาต่างๆ	ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค	

การได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการและกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับ	ภาค	และระดับประเทศ	(ประเภทศิลปะ	-	นาฏศิลป์)	เป็นผู้ประเมินความช�านาญการ 

ขั้นต้นในการก�าหนดต�าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครู	ให้ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์	๒ 

	ในจังหวัดนครศรีธรรมราช	และจังหวัดใกล้เคียง	เป็นคณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ ์

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยทักษิณ	และเป็น 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ	

	 ในส่วนคุณูปการของ	นางสาวสุณี	ลิมป์ปิยพันธ์	ที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณน้ัน	

นอกจากการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการเผยแพร่และอนุรักษ์การแสดงด้านนาฏศิลป์ไทย	

การเป็นท่ีปรึกษาและเป็นกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ให้แก่นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง	 

คณะศิลปกรรมศาสตร์	แล้ว	ที่ส�าคัญยิ่งคือ	แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

การแสดงนาฏศลิป์	ของ	นางสาวสณุ	ีลมิป์ปิยพนัธ์	ได้กลายเป็นต้นแบบของการเรยีนการสอน 
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และการคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	 

(สาขาวิชาศิลปะการแสดง)	สาขาวิชาศิลปะการแสดง	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ทักษิณ	ส่งผลให้สาขาวิชาศิลปะการแสดงสามารถผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์ 

ผลงานศิลปะการแสดงที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเป็นที่ประจักษ์	จนได้รับรางวัลจาก

หลายหน่วยงาน	เช่น	รางวัลดีเด่น	ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	เรื่อง	“มนต์ดูหล�า”	รางวัลดีมาก	ผลงานนวัตกรรม 

สายอุดมศึกษา	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกลุ่มสร้างสรรค์

วฒันธรรม	การศกึษาและสังคม	ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาคณุภาพชวีติ	เรือ่ง	“ปลานลิ”	รางวลัดเีด่น 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ	 ครั้งที่	 ๓๑	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๔	 

เรื่อง	ปลากดขี้ลิง	:	การสร้างสรรค์นาฏศิลป์	ร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	 

จังหวัดสงขลา

	 โดยที	่นางสาวสณุ	ีลมิป์ปิยพนัธ์	เป็นผูเ้ช่ียวชาญในทางนาฏศลิป์ไทย	มคีวามสามารถ 

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้	มีความคิดริเริ่มในการน�าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้มาสร้างสรรค ์

เป ็นผลงานด้านศิลปะการแสดงที่ทรงคุณค่าท้ังในทางศิลปะและในทางเศรษฐกิจ	 

เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้แก่นิสิตนักศึกษา	นับเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณค่า 

อันควรแก่การสรรเสริญให้ปรากฏ	สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่	๑๐/๒๕๖๔	

เมื่อวันที่	๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๔	จึงมีมติเห็นชอบให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาศิลปะการแสดง	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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ค�ำเชิดชูเกียรติ
นำงสำวจิรำพร  คงรอด

บุคลำกรตัวอย่ำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน ระดับมหำวิทยำลัย
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

	 นางสาวจิราพร		คงรอด	ส�าเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการตลาด 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	และ	Master	of	Business	in	International	Trade	Victoria	University,	 

Australia	ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์สังกัดสาขาวิชาการตลาด	คณะเศรษฐศาสตร ์

และบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยทักษิณ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	จนถึงปัจจุบัน

	 นางสาวจิราพร		คงรอด	เป็นผู้มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน 

ให้มีประสิทธิภาพ	โดยใช้องค์ความรู ้ทางศาสตร์การตลาดที่ทันสมัยมาบูรณาการกับ 

การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย	และมีความสร้างสรรค์ในการน�า 

ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี	อีกท้ัง

สามารถน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาปรบัใช้เพือ่พฒันาการจดัการเรยีนการสอน	ส่งเสรมิให้นสิติ 

มีความรู้ความสามารถ	มีทักษะประสบการณ์	และเป็นนิสิตที่มีคุณภาพทางด้านศาสตร์ 

การตลาด	

	 นอกจากความเชี่ยวชาญในศาสตร์การสอนข้างต้น	นางสาวจิราพร		คงรอด	 

ยังเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม	จริยธรรม	มีความประพฤติและปฏิบัติตนที่ดีงาม	และเป็นผู้ปฏิบัติตน 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู	ท้ังยังมีจิตวิญญาณของความเป็นครู	เสียสละก�าลังกาย 

และก�าลังสติปัญญาเอาใจใส่นิสิตทั้งในทางวิชาการและการส่งเสริมทักษะชีวิต	มุ่งม่ัน 

ในการสอนและการสนบัสนนุนสิติให้ได้มปีระสบการณ์การแข่งขนัทางวชิาการจนได้รบัรางวลั

ทั้งในระดับภูมิภาค		และระดับประเทศ	อีกท้ังยังเป็นผู้มีความสุภาพ	อ่อนโยน	เป็นที่ยกย่อง 

ของนิสิตและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน	

	 ด้วยเหตทุีน่างสาวจริาพร		คงรอด	ได้ทุม่เทและอทุศิตนในการปฏบิตัหิน้าทีอ่าจารย์	

จนเป็นแบบอย่างทีด่ใีนด้านการจดัการเรยีนการสอน	มหาวทิยาลยัทกัษณิจงึมีมตเิหน็สมควร 

ยกย่องให้เป็นบคุลากรตวัอย่างด้านการเรยีนการสอน	ระดบัมหาวทิยาลยั	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	 

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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ค�ำเชิดชูเกียรติ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรวรรณ  โภชนำธำร

บุคลำกรตัวอย่ำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน ระดับมหำวิทยำลัย
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

	 ผูช่้วยศาสตราจารย์อรวรรณ	โภชนาธาร	ส�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูร	ศษ.บ.	นาฏศลิป์ไทย 

(เกียรตินิยมอันดับ	๒)	จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	(วิทยาเขตเทเวศร์)	ศศ.ม.	 

(นาฏศิลป์ไทย)	จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และได้บรรจุเป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขา 

วิชาศิลปะการแสดง	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	 

จนถึงปัจจุบัน

	 ผูช่้วยศาสตราจารย์อรวรรณ	โภชนาธาร	เป็นผูท่ี้มคีวามรูใ้นศาสตร์ศลิปะการแสดง

อย่างลึกซึ้ง	ได้พัฒนาองค์ความรู้ทางนาฏยศาสตร์ขั้นสูงผสานเข้ากับภูมิปัญญาการแสดง 

พื้นถิ่นเพื่อรังสรรค์ศิลปะการแสดงสมัยใหม่ที่ทรงคุณค่าท้ังในแง่สุนทรียะและการสืบสาน

มรดกภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน

	 ในด้านการเรียนการสอน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ	โภชนาธาร	มีประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้านการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงโดยใช้

รูปแบบการสอนที่หลากหลาย	มุ่งให้นิสิตตระหนักรู้และเช่ือมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง	

เน้นการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้	ฝึกให้นิสิตกล้าคิด	กล้าแสดงออก	สนับสนุนให้นิสิต 

หาประสบการณ์นอกชั้นเรียนโดยร่วมกิจกรรมการแสดงทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ 

ระดับประเทศ	มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างบริบูรณ์	กล่าวคือ	เป็นครูผู้เสียสละทุ่มเท 

ให้แก่นิสิตอย่างเต็มความสามารถ	ไม่เลือกปฏิบัติ	ปลูกจิตส�านึกความเป็นพลเมืองจิตอาสา 

ให้แก่นิสิตและคณาจารย์ในหน่วยงาน	เป็นแบบอย่างของการอุทิศตนเพื่อท�านุบ�ารุง 

ศิลปวัฒนธรรมจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ	และได้รับเกียรติให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ประธานสมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	เขตภาคใต้

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ	โภชนาธาร	เป็นผู้มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่

และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ	มีความคิดริเริ่มพัฒนางานในรูปแบบ

และวธิคีดิทีม่คีวามหลากหลาย	เป็นผู้มคีวามประพฤตแิละการปฏิบตัตินทีย่ดึมัน่ในอดุมการณ์	
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มมีนษุยสมัพันธ์ด	ีเป็นทีเ่คารพรกัของนสิติ	เพือ่นร่วมงานและบคุคลอืน่	มคีวามมานะพยายาม	

อุตสาหะ	อดทน	ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์	สุจริต	ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู	ธ�ารงไว้ 

ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งอาจารย์มหาวิทยาลัย	นับเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย

ทักษิณ

	 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น	มหาวิทยาลัยทักษิณจึงมีมติเห็นสมควรยกย่องให	้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ	โภชนาธาร	เป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน	 

ระดับมหาวิทยาลัย	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๔		เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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ค�ำเชิดชูเกียรติ
รองศำสตรำจำรย์จตุพร  แก้วอ่อน

บุคลำกรตัวอย่ำงด้ำนกำรวิจัย ระดับมหำวิทยำลัย
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 รองศาสตราจารย์จตุพร	แก้วอ่อน	ส�าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	เมื่อป	ี 

พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 ระดับปริญญาโทปรัชญามหาบัณฑิต	 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน	 

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	และระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน	จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	และเมื่อวันที่	๙	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๗	ได้รับการบรรจุเป็น

อาจารย์สังกัดสาขาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	ต่อมาได้ย้ายไปสังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	ด�ารงต�าแหน่งผู้รักษาการแทนรองคณบดี	 

ในวันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๕๘	ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล	และ 

ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	โดยได้รับการแต่งตั้งให้ 

ด�ารงต�าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	และต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	 

ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	

	 รองศาสตราจารย์จตพุร	แก้วอ่อน	เป็นผูท้ีมี่ความเชีย่วชาญพิเศษเรือ่งกระบวนการ

และระบบด้านของไหล	เทอร์โมไดนามิกส์	กลศาสตร์ของไหล	การถ่ายเทความร้อน	อุปกรณ์

แลกเปลี่ยนความร้อน	ระบบท�าความเย็น	ระบบปรับอากาศ	และการประยุกต์ใช้พลังงาน

ทดแทน	ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและความร้อนในอาคาร 

และโรงงานต่าง	ๆ	เป็นผู ้ ท่ีมีความมุ ่งมั่นทุ ่มเทกับการวิจัยอย่างต่อเนื่อง	โดยมุ ่งเน้น 

การศึกษาวิจัยทางด้านการเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนให้กับอุปกรณ์แลกเปลี่ยน 

ความร้อนต่าง	ๆ	ซ่ึงงานวิจัยดังกล่าวก่อให้เกิดองค์ความรู้และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ 

ที่ส�าคัญใน	๒	กลุ่มงานวิจัย	ได้แก่	กลุ่มงานวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม 

สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนและกลุม่การประยกุต์ใช้องค์ความรูด้้านการถ่ายเทความร้อน

เพือ่น�าไปสูก่ารใช้งานจรงิในชมุชนและสูเ่ชงิพาณชิย์	มผีลงานวจิยัทีโ่ดดเด่น	ได้รบัการตพีมิพ์
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ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ	เช่น	บทความเรื่อง	“Experimental	Investiga-

tion	of	Thermal	Performance	of	a	Novel	Alternating	Cross-Section	Flattened	 

Tube	Heat	Exchanger:	International	Journal	of	Heat	and	Mass	Transfer,	 

IF=๕.๔๓๑	(๒๐๒๑)”	เรื่อง	“Novel	design	of	a	liquid-cooled	heat	sink	for	 

a	high-performance	processor	based	on	constructal	theory	:	A	numerical	 

and	experimental	approach:	Alexandria	Engineering	Journal,	IF=๖.๖๒๖	(๒๐๒๑)”	

รวมทั้งได้จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์	จ�านวน	๒	เรื่อง	คือ	ท่อแบนส�าหรับการถ่ายเทความร้อน 

ที่มีพื้นที่หน้าตัดสลับไปมา	เลขที่ค�าขอ	๑๘๐๑๐๐๔๓๘๑	(เมื่อวันที่	๒๙	เดือนมิถุนายน	 

พ.ศ.	๒๕๖๑)	และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนพลังงาน	เลขที่ค�าขอ	๒๑๐๑๐๐๒๗๓๕	 

(เมื่อวันที่	๑๒	เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๔)	

	 นอกจากนีร้องศาสตราจารย์จตุพร	แก้วอ่อน	ยงัเป็นตวัอย่างในการน�าผลงานวจิยัที่

ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ต่อยอดและใช้ประโยชน์เชงิประจักษ์หลายผลงาน	อาท	ิผลงานวจิยัเรือ่ง	

“การพัฒนาหม้อผลิตไอน�้าประสิทธิภาพสูง	ส�าหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ดระดับชุมชน	:	กรณีศึกษา	 

กลุม่อาชพีเพาะเหด็นางฟ้าเชงิอนรุกัษ์	บ้านป่าพงศ์	อ�าเภอตะโหมด	จงัหวดัพทัลุง”	ซึง่ผลงาน 

วิจัยดังกล่าวมีผลกระทบทางด้านสังคม	คือ	สร้างงาน	สร้างอาชีพ	และสร้างรายได้กับ 

กลุ่มวิสาหกิจมากขึ้น	และงานวิจัยเรื่อง	“การพัฒนาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนพลังงาน 

ชีวมวลเพื่อเพิ่มสมรรถนะโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์”	ซึ่งการน�าเครื่องแลกเปล่ียน 

ความร้อนมาใช้ร่วมกับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ท�าให้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	ทุกฤดูกาล	ตลอด	๓๖๕	วัน	เป็นการสร้างรายได้ให้กับ 

กลุ่มวิสาหกิจ	และชุมชนมีสินค้าขายต่อเนื่องตลอดท้ังปี	โดยเครื่องแลกเปล่ียนความร้อน

พลังงานชีวมวลนี้	น�าไปติดตั้งให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจ�านวน	๓	แห่ง	 

ได้แก่	วิสาหกิจชุมชนปลาดุกร้าบ้านแม่ขรี	อ�าเภอตะโหมด	จังหวัดพัทลุง	วิสาหกิจชุมชน 

ผลไม้แปรรูปบ้านควนนายพุฒ	อ�าเภอป่าพะยอม	จังหวัดพัทลุง	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสาคูต้น

ยายฉุย	อ�าเภอควนขนุน	จังหวัดพัทลุง

	 จากความเช่ียวชาญในศาสตร์	ความมุ่งม่ันทุ่มเทในการท�าวิจัย	มีแนวทางใน 

การน�าผลงานวิจัยบูรณากับการสอน	และต่อยอดโดยใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ

เพือ่ช่วยเหลอืชมุชนและสงัคม	ท�าให้รองศาสตราจารย์จตพุร	แก้วอ่อน	ได้รบัรางวลัทัง้ภายใน

ประเทศและต่างประเทศ	อาทิ	รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	ประจ�าปี	๒๕๖๓	ระดับรางวัลดีเด่น	 
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ประเภทรางวัลผลงานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรม	จากผลงานวิจัย	เรื่อง	คุณลักษณะ 

การถ่ายเทความร้อนและความดันลดขณะควบแน่นของสารท�าความเย็น	R๓๒	ที่ไหลผ่าน 

ท่อแบนที่มีการสลับพื้นท่ีหน้าตัดไปมา	และรางวัลเหรียญทองแดง	จากการประกวด 

สิ่งประดิษฐ์นานาชาติ	ในงาน	Seoul	International	Invention	Fair	๒๐๑๙	ณ	ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลีใต้	เรื่อง	ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนสมรรถนะสูง	(High-Performance	 

Enhanced	Tube)	จัดโดย	Korea	Invention	Promotion	Association	(KIPA)	

	 ด้วยเหตุท่ีรองศาสตราจารย์จตุพร	แก้วอ่อน	เป็นผู ้มีความรู ้ความสามารถ 

ในด้านการวิจัย	อุทิศเวลาให้กับการท�างานวิจัย	โดยมีหลักในการท�างานวิจัยบนพ้ืนฐาน 

ความรู้	ความเชี่ยวชาญ	และความมีคุณภาพของงานวิจัยอันเป็นที่ประจักษ์	สามารถน�าไปใช้ 

ประโยชน์ได้จริงกับชุมชนและสังคม	นับเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการวิจัย	มหาวิทยาลัย

ทักษิณจึงมีมติเห็นสมควรยกย่องให้เป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย	ระดับมหาวิทยาลัย	 

ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป	
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ค�ำเชิดชูเกียรติ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ด�ำรงค์  ชีวะสำโร

บุคลำกรตัวอย่ำงด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ระดับมหำวิทยำลัย
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

	 ผูช่้วยศาสตราจารย์ด�ารงค์	ชวีะสาโร	ส�าเรจ็การศกึษา	ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	

สาขาจิตรกรรม	วิทยาลัยเพาะช่าง	ระดับปริญญาตรี	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	สาขาศิลปกรรม	

(จิตรกรรมไทย)	สถาบันเทคโนโลยี	ราชมงคล	และระดับปริญญาโท	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	

สาขาไทยคดีศึกษา	มหาวิทยาลัยทักษิณ

	 ด้วยการเป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านการเขยีนลายไทย	ผูช่้วยศาสตราจารย์ด�ารงค์	ชวีะสาโร 

จึงสามารถบูรณาการความงดงามอ่อนช้อยของศิลปะการเขียนลายไทยเข้ากับศิลปะ 

การแทงหยวกของครูช่างพื้นบ้านของภาคใต้	และด้วยความใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้าแล้วน�ามา 

ทดลอง	ออกแบบพัฒนาลวดลาย	สร้างสรรค์ลวดลายใหม่	ๆ	อันต่อยอดจากลวดลายดั้งเดิม	

จนสามารถพัฒนาเป็นลายแทงหยวกท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง	ต่อมาได้ร่วมกับช่าง 

พื้นบ้านถ่ายทอดความรู้ด้านการแทงหยวกให้กับผู้สนใจและจัดตั้งกลุ่ม	“ช่างแทงหยวก

สกุลช่างสงขลา”	เพื่อแลกเปลี่ยน	สืบทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาการแทงหยวกให้แก่

เยาวชนรุ่นหลัง	จนน�าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้มรดกทางศิลปวัฒนธรรม	สืบสานเอกลักษณ ์

ของลายแทงหยวกอันเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนสงขลาให้คงอยู่	

	 ความสามารถในทางศิลปะของ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด�ารงค์	ชีวะสาโร	เห็นได้จาก 

การได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล	เช่น	ได้รับยกย่องเป็นศิลปินดีเด่น	จังหวัดสงขลา	 

สาขาการช่างฝีมอื	(ศลิปะการแทงหยวก)	ได้รบัการคดัเลอืกแต่งตัง้เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านงานฝีมอื 

ตามค�าสัง่จงัหวดัสงขลา	ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นศลิปิน	๑	ใน	๙	คนของภาคใต้	ให้ร่วมสร้างสรรค์

งานศิลป์ภายใต้หัวข้อ	“๙	อัตลักษณ์	งานศิลป์แผ่นดินใต้	น�้าใจสู่ผู้ยากไร้	โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์”

	 ในด้านการบริการวิชาการ	ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ด�ารงค์	ชีวะสาโร	ได้รับเชิญ 

เป็นวทิยากรบรรยายและสาธติทัง้ในด้านการเขียนลายไทย	ลายรดน�า้	และด้านการแทงหยวก

ให้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ	โดยเฉพาะด้านการแทงหยวกนั้น	ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
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ศิลปะการแทงหยวกให้กับชุมชนต่าง	ๆ	ในจังหวัดสงขลา	เพื่อน�ามาใช้ประดับตกแต่งในการ 

ท�าเรอืพระในงานประเพณลีากพระของเทศบาลนครสงขลาและอ�าเภอระโนด	จงัหวดัสงขลา	 

เรื่อยมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	จนถึงปัจจุบัน	และทุกปีเรือพระที่ได ้รับรางวัลมักจะ 

มีส่วนหนึ่งของความส�าเร็จมาจากองค์ความรู ้ที่	ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ด�ารงค์	ชีวะสาโร	 

เป็นผู้ถ่ายทอด	นอกจากการเป็นวิทยากรแล้ว	ยังได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวด

งานศิลปะทั้งในด้านทัศนศิลป์และหัตถศิลป์อีกหลายวาระ

	 ผลงานด้านการบรกิารวชิาการท่ีโดดเด่นและเป็นทีป่ระจกัษ์ของ	ผูช่้วยศาสตราจารย์

ด�ารงค์	ชีวะสาโร	ได้แก่	โครงการจัดท�าเครื่องสดประดับพระจิตกาธานในพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ	พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	

บรมนาถบพิตร	โครงการน้ี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด�ารงค์	ชีวะสาโร	ได้รับคัดเลือกให้เป็น	๑	 

ใน	๔	คนของคณะช่างแทงหยวกสกุลช่างจังหวัดสงขลา	ร่วมกับช่างแทงหยวกสกุลต่าง	ๆ	 

จาก	๔	ภูมิภาค	และช่างหลวงจากราชส�านัก	เข้าถวายงานแทงหยวกประดับพระจิตกาธาน	 

ผลจากการเข ้าร ่วมโครงการน้ีเป ็นการแสดงความจงรักภักดีต ่อพระมหากษัตริย	์ 

ทั้งยังเป็นการน�าช่ือเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย	มาสู่จังหวัดสงขลา	และก่อให้เกิดความสนใจ 

ความตื่นตัว	และการพัฒนาฝีมือของช่างแทงหยวกในหลาย	ๆ	พื้นที่ตามมา	อีกโครงการหนึ่ง 

คือ	โครงการจัดสร้างบ้านปลาหมายเลข	๙	อันเป็นโครงการที่มุ่งแสดงออกถึงความจงรัก

ภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	โครงการน้ียังช่วยปลุกจิตส�านึกให้สมาชิกในชุมชนหันมา

อนรุกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตขิองทะเลสาบสงขลาให้มคีวามอดุมสมบรูณ์	เพือ่สร้างอาชีพ	 

สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

	 ด้วยเหตท่ีุ	ผูช่้วยศาสตราจารย์ด�ารงค์	ชวีะสาโร	เป็นบคุลากรทีค่วรแก่การเชดิชเูกยีรต ิ

ในด้านการบริการวิชาการด้านศิลปะอันสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาต	ิ 

น�าชื่อเสียงและเกียรติมาสู ่ตนเองมหาวิทยาลัย	 และชุมชน	 มหาวิทยาลัยทักษิณจึง 

มีมติเห็นสมควรยกย่องให้เป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ	ระดับมหาวิทยาลัย	

ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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รายนามบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

อ�าเภอป่ายอม จังหวัดพัทลุง
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๒,๙๒๐ คน)



ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		
สาขาวิชา	การพัฒนาที่ยั่งยืน	
	 ๑	 หทัยรัตน์	 วัฒนพฤกษ์

สาขาวิชา	เทคโนโลยีชีวภาพ	
	 ๒	 นพรัตน์	 ทัดมาลา	 	
	 ๓	 นาริสา		 บินหะยีดิง	 	
	 ๔	 อภิญญา		 สิงห์ฆาฬะ	 	
	 ๕	 คณาธิป		 พรหมนวล	 	
	 ๖	 พีระวัฒน์		 คงเกลี้ยง	 	
	 ๗	 วรรธนศักดิ์		 สุขสง	 	
	 ๘	 วิศรุต		 ตุกังหัน
	 ๙	 โอภาส		 ชูนุตร		

สาขาวิชา	วัฒนธรรมศึกษา	
	 ๑๐	 จินาพร		 สังข์ทอง	 	
	 ๑๑	 ษมาวีร์		 บุญรอด	 	
	 ๑๒	 หลี่		 เส้าฮุย

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมพลังงาน
	 ๑๓	 อมาวสี		 รักเรือง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	การบริหารงานต�ารวจ
และกระบวนการยุติธรรม
	 ๑๔	 สิบต�ารวจเอกสมภพ		 พันธ์แก้ว

สาขาวิชา	การจัดการ	
	 ๑๕	 โชติกา		 แก้วมาก
	 ๑๖	 ธนิสร		 แสงหิรัญ	
	 ๑๗	 ภัคชุดา		 พูนสุวรรณ	

	 ๑๘	 กระจายศักดิ์		 ศรีสงค์	
	 ๑๙	 เกรียงไกร		 ไชยมิตร	
	 ๒๐	 ประดิษฐ์		 จาริยะ	
	 ๒๑	 ภูวนาถ		 รัตนแก้ว	
	 ๒๒	 วัตรพล		 ยอดราช

การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชา	การบริหารการศึกษา
	 ๒๓	 กนกกาญจน์		 คชคีรีเดชไกร	
	 ๒๔	 กมลพรรณ		 ศรีสิงห์
	 ๒๕	 เกศรา		 หอยสังข์	
	 ๒๖	 ขวัญนภา		 ชนเจริญ	 	
	 ๒๗	 จริญญา		 จันทร์จะนะ
	 ๒๘	 จิราพร		 อมรกุล	
	 ๒๙	 จีรภา		 อ่อนช่วย	
	 ๓๐	 ชลธิชา		 จิตตามัย	
	 ๓๑	 ชลิตา		 บูดาเล็ง	
	 ๓๒	 ฐิมลรัตน์		 เส็นเหล็ม	
	 ๓๓	 ณัฏฐนันธ์		 เรืองรัตน์	
	 ๓๔	 ณัฐวศา		 บุญช่วย	
	 ๓๕	 ณัฐสุดา		 เพชรหัวบัว	
	 ๓๖	 ดวงตา	 ร่วมทอง
	 ๓๗	 ตัสนีม		 จินากลึง	
	 ๓๘	 ทิพย์ไพรวัลย์		 แก้วประสม	
	 ๓๙	 ธัญญาวรรณ		 มาสกุล	 	
	 ๔๐	 ธันยพร		 เปาะทอง	
	 ๔๑	 นันทิกา		 เบ็ญหมาน	
	 ๔๒	 นันทิตา		 สังข์ทอง	
	 ๔๓	 นายูรี		 ปูเตะ	
	 ๔๔	 นารีรัตน์		 ขาวยู	

รายชื่อผู้ส�าเร็จการศึกษาปี ๒๕๖๓ 
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปี ๒๕๖๕
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	 ๔๕	 โนรียะห์		 อาลี	
	 ๔๖	 ประภัสรา		 เพ็ชราการ	
	 ๔๗	 ปรัญญา		 กลีบทรัพย์	
	 ๔๘	 ปิย์ชญพร		 ยิ่งขจร	
	 ๔๙	 พรวิภา		 ประชาเรืองฤทธิ์	
	 ๕๐	 พัดชา		 เกื้อมา	
	 ๕๑	 รสจิราพร		 สิงหนราพัฒน์	
	 ๕๒	 รอฮานา		 รามันห์	
	 ๕๓	 รัชนีวรรณ		 แก้วเอียด	
	 ๕๔	 รัตน์ติกาล		 ฤทธิ์รักษา	
	 ๕๕	 วณิชชา		 นินวน	
	 ๕๖	 ศศิมา		 เรืองสมบัติ	
	 ๕๗	 ศิริขวัญ		 บัวทอง	
	 ๕๘	 ศุภัชชา		 กาบพลอย	
	 ๕๙	 สานารี		 อุมา	
	 ๖๐	 สารภี		 เอียดปราบ	
	 ๖๑	 สุพรทิพย์		 นิลวิสุทธิ์	
	 ๖๒	 สุภัทรา		 บุญญะตุโร	
	 ๖๓	 สุริษา		 แก้ววิเศษ	
	 ๖๔	 อธิษฐาน		 นุ้ยชวดี	
	 ๖๕	 ฮัสณา		 สาแม	
	 ๖๖	 ฮานาน		 เจะโส๊ะเจะหลี	
	 ๖๗	 จรูญ		 บินอาสัน	
	 ๖๘	 ฐิติศักดิ์		 ไชยจันทร์	
	 ๖๙	 ณภัคปภัต		 หวานเปราะ	
	 ๗๐	 ธัชนนท์		 กั่วพานิช	
	 ๗๑	 บาซีร์ด		 นาวี	
	 ๗๒	 ว่าที่ร้อยตรีพัสวี	จรัสรัตนเศวต	
	 ๗๓	 ไพสิฐ		 รอดสุด	
	 ๗๔	 ฟาอิซ		 เจะหนุ
	 ๗๕	 เฟาซีย์		 ชายเหร็น	
	 ๗๖	 รุสฟี		 อาแว	 	
	 ๗๗	 รุสลัน		 เจ๊ะอารง	 	

	 ๗๘	 วีระพัฒน์		 ปานยิ่ง	 	
	 ๗๙	 ศิธิพงศ์		 นวลเมือง	
	 ๘๐	 สุเมธา		 ณะวาโย	
	 ๘๑	 สุวัฒว์		 นิลมาศ	
	 ๘๒	 หมะรอซี		 โต๊ะอิ	 	
	 ๘๓	 หะสัน		 กาเหย็ม	
	 ๘๔	 อยุทธ์		 คงเซ็น		
	 ๘๕	 อรุณ		 ทองสีสัน	
	 ๘๖	 อัฏวัฒน์		 หมาดเส็น	
	 ๘๗	 อันวา		 สะมะแอ	
	 ๘๘	 อัมรันทร์		 หามะ	
	 ๘๙	 ฮาดี		 อาแวกะจิ

สาขาวชิา	การศกึษาเพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย์
	 ๙๐	 ธนพร		 พรหมจรรย์	
	 ๙๑	 อรรถพร		 ใจแจ้ง	
 
สาขาวิชา	การสอนวิทยาศาสตร์	
คณิตศาสตร์	และคอมพิวเตอร์	
	 ๙๒	 กชพรรณ		 หลงเดียว	
	 ๙๓	 จุฑามาศ		 มหรรณพ	
	 ๙๔	 น�้าทิพย์		 ก�าเหนิดทอง	
	 ๙๕	 นุสสรี		 ขาวเผือก	
	 ๙๖	 บุณยาพร		 ยอดรัตน์	
	 ๙๗	 ปิยรัตน์		 สุวรรณพงษ์	
	 ๙๘	 มนัสนันท์		 มณีวิทย์	
	 ๙๙	 ศสิกาญจน์		 ปานแก้ว	
	 ๑๐๐	 อณัศยา		 เหล็มขุน	
	 ๑๐๑	 อัซมา		 จันทร์มั่น	
	 ๑๐๒	 ธีระพันธ์		 ชูพันธ์	
	 ๑๐๓	 สุภชีพ		 วิไลรัตน์	
	 ๑๐๔	 สุภเวช		 วิไลรัตน์	
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สาขาวิชา	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
	 ๑๐๕	 กุลนันทน์		 ทองเมือง	
	 ๑๐๖	 ธัณภรณ์		 จันทร์มี	
	 ๑๐๗	 ประกายแก้ว		 มุณี		
	 ๑๐๘	 วันวิสา		 ชะอุ่ม		
	 ๑๐๙	 สกลรัชต์		 กาเหย็ม	
	 ๑๑๐	 ทิฐฐาน		 เนียมชูชื่น	 	
	 ๑๑๑	 ภควัต		 จันทรรัศมี	
	 ๑๑๒	 เอกชัย		 แซ่พุ่น

สาขาวิชา	พลศึกษา
	 ๑๑๓	 วิษณุ		 โรจน์สุวรรณ
	 ๑๑๔	 อดิพงศ์		 ยกย่อง

สาขาวิชา	ภาษาไทย
	 ๑๑๕	 จิราพร		 สอนน�า
	 ๑๑๖	 ชนัษฎา		 เส้งเซ่ง
	 ๑๑๗	 ณัฐธิดา		 วิริยะสัทธา
	 ๑๑๘	 ธัญญ์พิชชา		 จันทร์เสถียร	
	 ๑๑๙	 นัฏฐา		 พูลเพิ่ม
	 ๑๒๐	 ปภัสรา		 แก้วสี
	 ๑๒๑	 ปริยาภัทร		 เพ็ชรจรูญ
	 ๑๒๒	 พัชรา		 นาคแก้ว
	 ๑๒๓	 รัชฎากร		 ชูจันทร์ทอง	
	 ๑๒๔	 สุพิศตรา		 อภิชาโต
	 ๑๒๕	 ฐานันด์		 ศรีเทพ
	 ๑๒๖	 ดิลก		 ลีวิเชียรโชติ
	 ๑๒๗	 พระมหาพรหมพิริยะ	เพชรรัตน์	
	 ๑๒๘	 ยะห์ยา		 สะมะแอ	
	 ๑๒๙	 อนุวัฒน์		 มากชูชิต	

สาขาวิชา	หลักสูตรและการสอน	
	 ๑๓๐	 กรองแก้ว		 ทองชู	
	 ๑๓๑	 กัลยา		 เบ็นดุสะ	 	
	 ๑๓๒	 จิตต์โสภิณ		 สุธีบุตร	 	

	 ๑๓๓	 จุฑารัตน์		 สองสี	 	
	 ๑๓๔	 ทิพาภรณ์		 บุญสุข		
	 ๑๓๕	 นภนันท์		 ขวัญชูด	 	
	 ๑๓๖	 นัสรีน		 มานิ	 	
	 ๑๓๗	 นุรไอมาน		 เจะอาแว	 	
	 ๑๓๘	 พรรณวษา		 วัชรพันธุ์	 	
	 ๑๓๙	 วรรณพร		 รัตนะ		
	 ๑๔๐	 วศินี		 ทาสุวรรณ	 	
	 ๑๔๑	 วีรยา		 ประพันธ์	 	
	 ๑๔๒	 ศุภาพิชญ์		 ขาวผ่อง	
	 ๑๔๓	 อรอนงค์		 เต็มราม	 	
	 ๑๔๔	 กวีเชษฐ์		 เปีย		
	 ๑๔๕	 เจษฎากร		 พัฒนกิจการสาร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	จิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา
	 ๑๔๖	 ปิยะฉัตร		 สมบูรณ์
	 ๑๔๗	 ฟาตีหะห์		 ยูโซ๊ะ
	 ๑๔๘	 สุมิตตา		 หนูขาว
	 ๑๔๙	 อธิชา		 สวนแสดง	
	 ๑๕๐	 เสลภู		 เดชดี

สาขาวิชา	การบริหารและพัฒนาสังคม
	 ๑๕๑	 ซานีซ๊ะ		 ยูโซะ
	 ๑๕๒	 นิฟาตีฮาห์		 สนิ

สาขาวิชา	ไทยคดีศึกษา
	 ๑๕๓	 ร้อยโทภัทรกฤติ		 รอดนิยม	

สาขาวิชา	ภาษาไทย
	 ๑๕๔	 ศุภิสรา		 จินดารักษ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	เคมี
	 ๑๕๕	 ภรณ์นภา		 ทองชู		
	 ๑๕๖	 ปิยะวัตร		 มาศจด	
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สาขาวิชา	เคมีประยุกต์
	 ๑๕๗	 วันสิริ		 อินทร์นอก

สาขาวิชา	ชีววิทยา
	 ๑๕๘	 จิระประภา		 ตุยารัมย์	 	
	 ๑๕๙	 ทัชกรชล		 จงหวัง		
	 ๑๖๐	 ธารารัตน์		 หนูนุ่ม		
	 ๑๖๑	 ปฏิณญา		 วรรณวาส	

สาขาวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ	
	 ๑๖๒	 ศิรินันทร์		 นาพอ		
	 ๑๖๓	 อนุวัฒน์		 พัฒนเชียร

สาขาวิชา	ฟิสิกส์
	 ๑๖๔	 นพฤทธิ์		 ช่างคิด	 	
	 ๑๖๕	 ยุทธพร		 เลี่ยมแก้ว

สาขาวิชา	วิทยาศาสตรศึกษา
	 ๑๖๖	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพัชร	น�้าแก้ว	 	
	 ๑๖๗	 ฐิตาภา		 มาฮามะนอ
	 ๑๖๘	 ดรุณี		 เพชรชี		
	 ๑๖๙	 วนิศา		 อ่อนนวล
	 ๑๗๐	 วรรษภัทร		 มั่นเกษม

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
	 ๑๗๑	 คณาพรรณ		 เหมะรักษ์	 	
	 ๑๗๒	 ธราวดี		 ล่าสกุล
	 ๑๗๓	 มนวิภา		 ริยาพันธ์
	 ๑๗๔	 วิไลวรรณ		 บัวทอง
	 ๑๗๕	 สุภาพร		 กนกเพ็ชร
	 ๑๗๖	 สุวัจนี		 เพชรคง	 	
	 ๑๗๗	 จักรพงษ์		 อินพรม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		
สาขาวิชา	การจัดการธุรกิจ
	 ๑๗๘	 ทิพวรรณ		 ถาวร	 	
	 ๑๗๙	 ปิยาพัชร		 ถาวร	 	

	 ๑๘๐	 ศุภลักษณ์		 ทองไสย	
	 ๑๘๑	 อัจฉรา		 กิ้มเถี้ยว	
	 ๑๘๒	 ธงรัฐ		 คงฤทธิ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
	 ๑๘๓	 ศศิณา		 อมรเดโช	
	 ๑๘๔	 กิตติศักดิ์		 ซุ่นแซ่ล้อ
	 ๑๘๕	 ธีรยุทธ		 ทองทวี
	 ๑๘๖	 ปรินทร		 ครึ้มค้างพลู
	 ๑๘๗	 วิวัฒน์		 จันทร์ประดิษฐ์
	 ๑๘๘	 อานนท์		 เฟลเลอร์
	 ๑๘๙	 อารีฟีน		 มูซอดี

สาขาวิชา	วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์	
	 ๑๙๐	 ฉัตรธิดา		 ฉัตรประเทืองกุล
	 ๑๙๑	 นิศารัตน์		 เจือสนิท
	 ๑๙๒	 รวิภา		 ทองศรี
	 ๑๙๓	 อิสระ		 มีจิตร

นิติศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
	 ๑๙๔	 จุไรรัตน์		 สงขาว	
	 ๑๙๕	 ชนิสรา		 รักษ์นิ่ม	
	 ๑๙๖	 ณัฐนันท์		 ชูด�า
	 ๑๙๗	 ธัญสินี		 ขวัญนิมิตร	
	 ๑๙๘	 ภัณฑิรา		 ชูเมือง	
	 ๑๙๙	 สุรัยยา		 เจ๊ะแว	
	 ๒๐๐	 อมรรัตน์		 น้อยหนู	
	 ๒๐๑	 อริศรา		 มะสะอะ	
	 ๒๐๒	 เจตษฎา		 เซ่งล�้า	
	 ๒๐๓	 ชิษณุพงศ์		 ลีวานิชย์	
	 ๒๐๔	 ธนกร		 มะ
	 ๒๐๕	 ฟีฟ่าห์		 มณีรัตนโชติ	
	 ๒๐๖	 ยุทธชัย		 ด้วงสวัสดิ์
	 ๒๐๗	 อภิรักษ์		 ภมรนาค
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นิติศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
	 ๒๐๘	 โชติกา		 บุปผะโก	
	 ๒๐๙	 ทักษิญา		 สุวรรณชาตรี	
	 ๒๑๐	 พิมปิยพร		 มากเกื้อ
	 ๒๑๑	 วิภาณี		 พลสวัสดิ์	
	 ๒๑๒	 สวรรยา		 อภิชาโว	
	 ๒๑๓	 สุพิชญา		 มูสิกะศิริ
	 ๒๑๔	 หทัยชนก		 สอนมา
	 ๒๑๕	 กฤต		 ไชยศรียา
	 ๒๑๖	 ซัลมาน		 ฝ้ายเส็ม
	 ๒๑๗	 ณัฐพงศ์		 ส่องสง
	 ๒๑๘	 สิบต�ารวจตรีด�ารงศักดิ์		สมปรีดา	
	 ๒๑๙	 ถิรพล		 พงศาปาน	
	 ๒๒๐	 ศักรินทร์		 ศักดิ์แก้ว

นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
	 ๒๒๑	 กชกร		 หนูคงแก้ว	
	 ๒๒๒	 กนกวรรณ		 แก้วฉิมพลี	
	 ๒๒๓	 กมลวรรณ		 กุลตัน	
	 ๒๒๔	 กฤษติกา		 พุ่มสุวรรณ	
	 ๒๒๕	 กัญญ์วรา		 รองพินิจ	
	 ๒๒๖	 กัญญาณัฐ		 จิตตเสน
	 ๒๒๗	 กัญญาณี		 นุ่นสุวรรณ์	
	 ๒๒๘	 กัญญาภัค		 ราชเมืองฝาง	
	 ๒๒๙	 กัณฐิกา		 กัลปหา
	 ๒๓๐	 กันติชา		 จุณศิริ
	 ๒๓๑	 กัลย์สุดา		 ทองแกมแก้ว
	 ๒๓๒	 กาญจนา		 เสาร์ศิริ
	 ๒๓๓	 กานพลู		 พงศ์ศิริธนานนท์	
	 ๒๓๔	 กิ่งกาญจน์		 จันทร์สกุล
	 ๒๓๕	 กุลภรณ์		 แซ่ลิ่ม
	 ๒๓๖	 เกวรินท์		 เจ๊ะอูมา	

	 ๒๓๗	 เกวลี		 สินไชย	
	 ๒๓๘	 เกศรินทร์		 ทองเอียด
	 ๒๓๙	 ขวัญฤดี		 มีชู	
	 ๒๔๐	 คัทลียา		 แปเราะอีเล	
	 ๒๔๑	 คัมภีรญา		 ฉายสุวรรณ
	 ๒๔๒	 คุณัญญา		 ยอดทองค�า	
	 ๒๔๓	 จตุพร		 จันทนุรัตน์
	 ๒๔๔	 จรีพร		 พลนาการ	
	 ๒๔๕	 จามจุรี		 แก้วอาภรณ์
	 ๒๔๖	 จารุวรรณ์		 เทพก�าเนิด
	 ๒๔๗	 จารุวรรณ		 ปานเนียม	
	 ๒๔๘	 จิราวรรณ		 สุวรรณมณี
	 ๒๔๙	 จีรารัตน์		 สุวรรณโณ
	 ๒๕๐	 จุฬาลักษณ์		 ศรีสุข
	 ๒๕๑	 เจนจิรา		 เพ็ชรสุวรรณ์	
	 ๒๕๒	 ฉัตรเกล้า		 สุขเอียด	
	 ๒๕๓	 ชนากานต์		 บัวทอง	
	 ๒๕๔	 ชลธิชา		 ทองศรี	
	 ๒๕๕	 ชวัลรัตน์		 ไชยทอง	
	 ๒๕๖	 ชุติมน		 ชูปู	
	 ๒๕๗	 ชุลิตา		 แสงกลิ่น	
	 ๒๕๘	 ซันยี		 แล๊ะหวัง	
	 ๒๕๙	 ซารีน่า		 หมัดสอิ	
	 ๒๖๐	 ซิด้านี		 ขุนพิจิตร์	
	 ๒๖๑	 โซฟีนา		 ชอบงาม	
	 ๒๖๒	 โซฟียา		 โตงนุแย	
	 ๒๖๓	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฌิราวรรณ	ภูเมศร์	
	 ๒๖๔	 ฐิตาภา		 พลาหาญ	
	 ๒๖๕	 ฑิฆัมภร		 แกล้วทนงค์	
	 ๒๖๖	 ณัฐชา		 มนัสปัญญากุล	
	 ๒๖๗	 ณัฐฑริกา		 รอดมาก	
	 ๒๖๘	 ณัฐณิชา		 ชัยศิริ	
	 ๒๖๙	 ณัฐนันท์		 ปิยะชินมาศ	
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	 ๒๗๐	 ณัฐวรรณ		 ลิ่มพันธ์	
	 ๒๗๑	 ณัฐวรา		 ศรีทองสุข	
	 ๒๗๒	 ณัฐสินี		 ศรีปานแก้ว	
	 ๒๗๓	 ณิชา		 จันทรัตนา	
	 ๒๗๔	 ณิชากร		 พลวัชริน	
	 ๒๗๕	 เณติกา		 เขียวเสน	
	 ๒๗๖	 ดาวนภา		 พิทักษ์	
	 ๒๗๗	 เทพธิดา		 ชัยภา	
	 ๒๗๘	 ธัญจิรา		 บุญช่วย	
	 ๒๗๙	 ธัญชนก		 ชูเพชร	
	 ๒๘๐	 ธัญพัชร		 พงษ์เพชร	
	 ๒๘๑	 ธัญรดา		 แก้วทอง	
	 ๒๘๒	 ธัญลักษณ์		 ศรีจันบาล	
	 ๒๘๓	 ธัญวรรณ		 รัตนรุ่ง	
	 ๒๘๔	 ธัญสินี		 แลดูข�า	
	 ๒๘๕	 ธัญสิริ		 ชูมาลัย	
	 ๒๘๖	 ธิดารัตน์		 ทองอ�่า	
	 ๒๘๗	 ธิดารัตน์		 นุ่นเส้ง	
	 ๒๘๘	 ธิดารัตน์		 สีมัสมิง	
	 ๒๘๙	 นภัสวรรณ		 ธรรมวุฒิ	
	 ๒๙๐	 นรีกานต์		 เพ็ชรแก้ว	
	 ๒๙๑	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนลินนิภา	แจ่มจันทา
	 ๒๙๒	 นวลฉวี		 ศิริพร	
	 ๒๙๓	 นัศริน		 บ่อสู	
	 ๒๙๔	 นาซนูรีน		 อุดมศิลป์	
	 ๒๙๕	 นาซีเร๊าะห์		 บ่อเตย	
	 ๒๙๖	 นาถญาณี		 สุหลง	
	 ๒๙๗	 นิชกานต์		 พลหลา	
	 ๒๙๘	 นินาดีณาร์		 แวนามะกัน	
	 ๒๙๙	 นิรูไวดา		 กูเซ็ง	
	 ๓๐๐	 นิศารัตน์		 เซ่งเส้ง	
	 ๓๐๑	 นิสรีน		 เจะสนิ	
	 ๓๐๒	 นูรไอนี		 เขร็มสัน	

	 ๓๐๓	 เนตรนภิส		 อินทร์ตรา	
	 ๓๐๔	 บัณฑิตา		 ชลารัตน์	
	 ๓๐๕	 บุญญิสา		 สุริยัน	
	 ๓๐๖	 บุณยานุช		 คงทน	
	 ๓๐๗	 บุศรินทร์		 บัวสาม	
	 ๓๐๘	 ปฑิตตา		 สุวรรณเดชา	
	 ๓๐๙	 ปภพพิมพ์		 มณีลาภ	
	 ๓๑๐	 ปภัสสร		 บุญมูนัส	
	 ๓๑๑	 ปรางค์ฝัน		 บุญเจียม	
	 ๓๑๒	 ปรางทอง		 ทองนาทับ	
	 ๓๑๓	 ปราณปริยา		 แก้วคงที่	
	 ๓๑๔	 ปรียาภัทร		 แสงวงศ์ประสงค์	
	 ๓๑๕	 ปัทมพร		 แดงแก้ว	
	 ๓๑๖	 ปาเจรา		 รัตนวงศ์	
	 ๓๑๗	 ปาลิตา		 เมืองแก้ว	
	 ๓๑๘	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยธิดา	ยอดจิตต์	
	 ๓๑๙	 พนิดา	 ศิริรัตน์	
	 ๓๒๐	 พรชิตา		 ชูแก้ว	
	 ๓๒๑	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพา	เกื้อทอง	
	 ๓๒๒	 พรไพลิน		 พรหมบุญแก้ว	
	 ๓๒๓	 พรรณธิกา		 วิ่งสุข	
	 ๓๒๔	 พรรณี		 ศรีใจ	
	 ๓๒๕	 พรลภัส		 สังหวาน	
	 ๓๒๖	 พรวิมล		 ชาวสวน	
	 ๓๒๗	 พรสวรรค์		 ศรีสุข	
	 ๓๒๘	 พัชราภา		 สันนก	
	 ๓๒๙	 พัชรินทร์		 คชถิ่น	
	 ๓๓๐	 พัลลพา		 ชุมแสง	
	 ๓๓๑	 พิชญา		 หวังจิ	
	 ๓๓๒	 พิมพ์นารา		 โชติ	
	 ๓๓๓	 พิมพ์ผกา		 นุมาศ
	 ๓๓๔	 พิมพ์วรีย์		 สุริยวงษ์	
	 ๓๓๕	 พีรยา		 ครองระวะ
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	 ๓๓๖	 ว่าทีร้่อยตรหีญงิเพชรพศิทุธิ	์	พรหมรกัษ์
	 ๓๓๗	 เพ็ญผกามาส		 หมอกบัว	
	 ๓๓๘	 เพียงตะวัน		 ปิยภาณีกุล	
	 ๓๓๙	 ฟารีน่า		 เอียดขาว	
	 ๓๔๐	 ภคมน		 ตรีทอง	
	 ๓๔๑	 ภัณฑิรา		 ชูหมวกโชติ	
	 ๓๔๒	 ภัทรวดี		 อัมพวัน	
	 ๓๔๓	 ภัทรียา		 ใบหา	
	 ๓๔๔	 ภาษร		 กายพันธ์	
	 ๓๔๕	 มณฑิรา		 ประสิทธิ์นุ้ย	
	 ๓๔๖	 มลิวรรณ		 วัชฤทธิ์	
	 ๓๔๗	 เมตตา		 โรจน์ศักดิ์ศรี	
	 ๓๔๘	 เมภาวดี		 ศรีแสง	
	 ๓๔๙	 ยามีล๊ะ		 บูเกะ	
	 ๓๕๐	 ยุวดา		 เรืองเนียม	
	 ๓๕๑	 ยูวัยนี		 ณะไพรี	
	 ๓๕๒	 เยาวารีย์		 หะมิ	
	 ๓๕๓	 รอฮายา		 มะหลี	
	 ๓๕๔	 ระวิวรรณ		 คงเหล่	
	 ๓๕๕	 รัตนศรี		 ปานแก้ว	
	 ๓๕๖	 ราตรี		 หล�าเบ็ญสะ	
	 ๓๕๗	 รินรดา		 หอยนกคง	
	 ๓๕๘	 รุจิรา		 พาสะโร	
	 ๓๕๙	 เรือนอรุณ		 ศิริพรประสิทธิ์	
	 ๓๖๐	 โรสมีล่า		 สาและ	
	 ๓๖๑	 ลดาภรณ์		 วุ่นพ่วน	
	 ๓๖๒	 ลาตีกา		 ดาโหะ	
	 ๓๖๓	 วรดา		 โสะเบ็ญอาหลี	
	 ๓๖๔	 วรรณวิมล		 ทองบุญเรือง	
	 ๓๖๕	 วรรณฬิกาน์		 คงสุวรรณ	
	 ๓๖๖	 วรรณิภา		 สุขโสภา	
	 ๓๖๗	 วรารินทร์		 รัตนะ	
	 ๓๖๘	 วรินทร		 โนจา	

	 ๓๖๙	 วริศรา		 หงษ์หิน	
	 ๓๗๐	 วริษา		 คชพลาย	
	 ๓๗๑	 วลัยลักษณ์		 พรมบุญแก้ว	
	 ๓๗๒	 วันวิสา		 พันธ์เกตุ	
	 ๓๗๓	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงว่านตะวัน	จุ้ยทอง	
	 ๓๗๔	 วาสนา		 เส้งเเดง	
	 ๓๗๕	 วิกาวี		 แก้วศรี	
	 ๓๗๖	 วิจิตรา		 ปูปาน	
	 ๓๗๗	 วิภาดา		 บุญชูสิน	
	 ๓๗๘	 วิมลมณี		 ชูเกษร	
	 ๓๗๙	 วิรวรรณ		 ชุมแสง	
	 ๓๘๐	 วิลาวัณย์		 บุญสนอง	
	 ๓๘๑	 เวธกา		 ยาพระจันทร์	
	 ๓๘๒	 ศศิวิมล		 ตันต๊ะ	
	 ๓๘๓	 ศิรินญา		 ชูแก้ว	
	 ๓๘๔	 ศุภานัน		 ขวัญแก้ว	
	 ๓๘๕	 ศุภาพิชญ์		 จินดารัตน์	
	 ๓๘๖	 ศุภิสรา		 รุ่งเรือง	
	 ๓๘๗	 สราลี		 ราชช�ารอง	
	 ๓๘๘	 สริตา		 บัวเพชร	
	 ๓๘๙	 สลิลทิพย์		 ชูเชิด	
	 ๓๙๐	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสวิสตา	เขียวแต้ม	
	 ๓๙๑	 สาธิตา		 วารีวะนิช	
	 ๓๙๒	 สายธาร		 หิรัญพันธ์	
	 ๓๙๓	 สิริพร		 ช่วยรอด	
	 ๓๙๔	 สิริวิมล		 เมืองช่วย	
	 ๓๙๕	 สุกัญญา		 ฤทธิโต	
	 ๓๙๖	 สุกานดา		 ธนูศิลป์	
	 ๓๙๗	 สุชาดา		 พิณวานิช	
	 ๓๙๘	 สุดาพร		 อิสโม	
	 ๓๙๙	 สุดารัตน์		 ชุมช่วย	
	 ๔๐๐	 สุดารัตน์		 เส้งสีแดง	
	 ๔๐๑	 สุทธิดา		 หนูหมื่น	
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	 ๔๐๒	 สุธินี		 นุ้ยเด็น	
	 ๔๐๓	 สุนารี		 รักกมล	
	 ๔๐๔	 สุปรียา		 อินทราช	
	 ๔๐๕	 สุพรรษา		 ค�ามูลเอ้ย	
	 ๔๐๖	 สุภัคสร		 ศิริสวัสดิ์	
	 ๔๐๗	 สุภัสสรา		 เพชรรักษ์	
	 ๔๐๘	 สุภาภรณ์		 สุดขาว	
	 ๔๐๙	 สุภาวดี		 ราชเล็ก	
	 ๔๑๐	 สุลาวรรณ		 ปานจันทร์	
	 ๔๑๑	 สุวิชญา		 เจ้ยแก้ว	
	 ๔๑๒	 เสาวลักษณ์		 แก้วประดิษฐ์	
	 ๔๑๓	 เสาวลักษณ์		 ช่วยคล้าย	
	 ๔๑๔	 โสภิดา		 เกตุทอง	
	 ๔๑๕	 หุสนา		 ลูกหยี	
	 ๔๑๖	 อจิรวดี		 เพ็ชร์วงค์	
	 ๔๑๗	 อทิตติยา		 หมัดเหม	
	 ๔๑๘	 อนัญพร		 ขอนแก้ว	
	 ๔๑๙	 อนุชสรา		 สวัสดิ์ธานี	
	 ๔๒๐	 อภิญญา		 สิงห์กาศ	
	 ๔๒๑	 อรจิรา		 วิชิตบุตร	
	 ๔๒๒	 อรอุมา		 บัวทอง	
	 ๔๒๓	 อรุณรุ่ง		 หนูชัย	
	 ๔๒๔	 อลิสน่า		 สะมะบู	
	 ๔๒๕	 อังคณา		 คงชูดวง	
	 ๔๒๖	 อังคณา		 มะแซ	
	 ๔๒๗	 อัจฉรา		 แก้วปลายคลอง	
	 ๔๒๘	 อัจฉรา		 พ่วงพี	
	 ๔๒๙	 อัจฉราภา		 ทองเอียบ	
	 ๔๓๐	 อันดาลิน		 ศิริพรประสิทธิ์	
	 ๔๓๑	 อัมรีนา		 บุญญามินทร์	
	 ๔๓๒	 อัสมา		 ด�าท่าคลอง	
	 ๔๓๓	 อาทิตยา		 ชูท้วม	
	 ๔๓๔	 อามีรา		 จะปะกิยา	

	 ๔๓๕	 อารยา		 ชัยหะนิตย์	
	 ๔๓๖	 อิบตีซาม		 ดือราเเม	
	 ๔๓๗	 อุดมลักษณ์		 เหลือเทพ	
	 ๔๓๘	 อุมาพร		 ตุกชูแสง	
	 ๔๓๙	 ฮัสรีนา		 พรหมาด	
	 ๔๔๐	 กฤชทฤทธิ์		 แก้วมณี	
	 ๔๔๑	 กฤษกร		 โขมพัฒน์	
	 ๔๔๒	 กฤษดา		 ไชยสมบัติ	
	 ๔๔๓	 กันต์กวี		 กุลด�ารงวิวัฒน์	
	 ๔๔๔	 กันต์ศักดิ์		 ธีระโชติ	
	 ๔๔๕	 กิตติศักดิ์		 ชุมช่วย	
	 ๔๔๖	 กูฟาอีซ		 นิแมเร๊าะ	
	 ๔๔๗	 คมเดช		 อินทรวารี	
	 ๔๔๘	 คุณาสิน		 คงดี	
	 ๔๔๙	 จักรกฤษณ์		 สินค�า	
	 ๔๕๐	 จักริน		 กาญจนปรีชากร	
	 ๔๕๑	 จิรศักดิ์		 สิริพร	
	 ๔๕๒	 จิระพัฒน์		 พลฤทธิ์	
	 ๔๕๓	 เจษฎา		 ดิษฐะ	
	 ๔๕๔	 ชญานนท์		 อุไร	
	 ๔๕๕	 ชาคริต		 บัวงาม	
	 ๔๕๖	 ชาญวิทย์		 พงศาวิรุทธ์	
	 ๔๕๗	 ฐนกร		 คงแก้ว	
	 ๔๕๘	 ฐิติพันธุ์		 เกื้อชู	
	 ๔๕๙	 ณพดล		 หน่อทวี	
	 ๔๖๐	 ณัฐกมล		 เพ็ชรสุวรรณ	
	 ๔๖๑	 ณัฐกร		 ตระกูลมณี	
	 ๔๖๒	 ณัฐนนท์		 หนูเจริญ	
	 ๔๖๓	 สิบต�ารวจเอกณัฐพงศ์	ขวัญเเก้ว	
	 ๔๖๔	 ณัฐพงศ์		 ไตรเมศ	
	 ๔๖๕	 ณัฐพงศ์		 สิขวัตร์	
	 ๔๖๖	 ณัฐพล		 ใจห้าว	
	 ๔๖๗	 ณัฐพล		 ไหมศรีขาว	
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	 ๔๖๘	 ณัฐวัตร		 ทองเจริญ	
	 ๔๖๙	 ณัฐวุฒิ		 ไบขะหรี	
	 ๔๗๐	 ดานิยาน		 และเซ็ง	
	 ๔๗๑	 ดาวุด		 เพ็ชรเอียด	
	 ๔๗๒	 ตุ้นเฉียน		 องก์	
	 ๔๗๓	 ทวีวัฒน์		 สีหะไตรย์	
	 ๔๗๔	 ทองพิทักษ์		 หมานจันทร์	
	 ๔๗๕	 เทพกร		 จันทสุวรรณโณ	
	 ๔๗๖	 ธนกร		 ไตรดิลก	
	 ๔๗๗	 ธนกร		 นวลละออง	
	 ๔๗๘	 ธนคม		 ทิพย์รัตน์	
	 ๔๗๙	 ธนธร		 จันนิมิต	
	 ๔๘๐	 ธนัฐชา		 เนียมชูชื่น	
	 ๔๘๑	 ธเนศพล		 วรรณะ	
	 ๔๘๒	 ธวัชชัย		 มโนสงค์	
	 ๔๘๓	 ธีรเจต		 ตรีรานุรัตน์	
	 ๔๘๔	 ธีรพร		 สายเสมา	
	 ๔๘๕	 ธีรภัทร์		 แก้วนาเคียน	
	 ๔๘๖	 ธีรวัฒน์		 ด�าแก้ว	
	 ๔๘๗	 นนทกร		 พยัคฆโยธี	
	 ๔๘๘	 นพดล		 กระมุด	
	 ๔๘๙	 นพดล		 ทะนะ	
	 ๔๙๐	 นพดล		 หมานหมาด	
	 ๔๙๑	 นรวิชญ์		 ทองมีเอียด	
	 ๔๙๒	 นราธร		 เพ็ชรแก้ว	
	 ๔๙๓	 นิติศาสตร์		 สงสังข์	
	 ๔๙๔	 เนติภูมิ		 จันทรส	
	 ๔๙๕	 บุญญฤทธิ์		 ภูเมศโปสยานนท์	
	 ๔๙๖	 บุรินทร์		 อิสหมาน	
	 ๔๙๗	 ปฐพี		 สุขศรี	
	 ๔๙๘	 ปฐมเกียรติ		 นราจิต	
	 ๔๙๙	 ปฐมพงษ์		 ลุนเซีย	
	 ๕๐๐	 ปณิธาน		 ทองเนื้อห้า	

	 ๕๐๑	 พรประสิทธิ์		 สุภาภรณ์	
	 ๕๐๒	 พรพิทักษ์		 ขุนชุม	
	 ๕๐๓	 พสธร		 นวลชื่น	
	 ๕๐๔	 พันธุ์เทพ		 ชิกเหี่ยว	
	 ๕๐๕	 พันธุ์ยุทธ		 กลับส่ง	
	 ๕๐๖	 พิชญากร		 ตุลยกุล	
	 ๕๐๗	 พิชญุตม์		 จินตยะ	
	 ๕๐๘	 พิทธยา		 เกื้อพะระ	
	 ๕๐๙	 พิทยา		 ด�าคงชู	
	 ๕๑๐	 พิรภพ		 ศรีงาม	
	 ๕๑๑	 พีรณัฐ		 รอดนัคเรศน์	
	 ๕๑๒	 พุทธชาติ		 เพ็งจ�ารัส	
	 ๕๑๓	 พุทธินันท์		 ใบมา	
	 ๕๑๔	 ภคพงศ์		 เหล่าชินชาติ	
	 ๕๑๕	 ภรัณยู		 เพชรรัตน์	
	 ๕๑๖	 ภวัต		 รัตติยาวงค์	
	 ๕๑๗	 ภาณุพงศ์		 คงสง	
	 ๕๑๘	 ภูมิบดินทร์		 บุตรหลี	
	 ๕๑๙	 ภูรี		 สิงห์ทวีศักดิ์	
	 ๕๒๐	 ภูวดล		 เกลี้ยงจุ้ย	
	 ๕๒๑	 ภูวนาท		 เกลี้ยงจุ้ย	
	 ๕๒๒	 มนต์มนัส		 จันวดี	
	 ๕๒๓	 มนต์มนัส		 เสรี	
	 ๕๒๔	 มัดอัสมี		 เจ๊ะหมะ	
	 ๕๒๕	 รณกฤต		 บูรณะ	
	 ๕๒๖	 รังสิมันต์		 พ่วงแสง	
	 ๕๒๗	 รัชพล		 ศรีประสม	
	 ๕๒๘	 ราเชนทร์		 รามด้วง	
	 ๕๒๙	 ฤทธิ์ด�ารงค์		 บุญคุ้ม	
	 ๕๓๐	 ฤทธิเดช		 แซ่ชี	
	 ๕๓๑	 วรพงศ์		 จันทร์สุวรรณรัตน์	
	 ๕๓๒	 วรพล		 ด�ามี	
	 ๕๓๓	 วรายุส		 นิ่มโอ	
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	 ๕๓๔	 วังง์ดีนย์		 ดาหะตอ	
	 ๕๓๕	 วัชรพงศ์		 ผลมูล	
	 ๕๓๖	 วัชรินทร์		 ช่วยเมือง	
	 ๕๓๗	 วัชรินทร์		 สิทธิคง	
	 ๕๓๘	 วัฒนา		 อ�านวย	
	 ๕๓๙	 วิชัย		 จินดาสุวรรณ	
	 ๕๔๐	 วีรพัฒน์		 งอดสุวรรณ์	
	 ๕๔๑	 วีรพัฒน์		 เดเระมะ	
	 ๕๔๒	 วีระยุทธ		 ชุมวงษ์	
	 ๕๔๓	 วุฒิชัย		 ปล้องไหม	
	 ๕๔๔	 วุฒิเดช		 รอดแก้ว	
	 ๕๔๕	 ศรราม		 เทพมาก	
	 ๕๔๖	 ศรัณย์ภัทร		 สอตั้ง	
	 ๕๔๗	 ศุภกร		 ชวนวัฒนา	
	 ๕๔๘	 ศุภชัย		 พันธุ์พิพัฒน์	
	 ๕๔๙	 ว่าที่ร้อยตรีศุภณัฐ	พรหมเอียด	
	 ๕๕๐	 สพลดนัย		 ถีระวงค์	
	 ๕๕๑	 สมเจต		 มานีอาเหล็ม	
	 ๕๕๒	 สรวิศ		 โอทอง	
	 ๕๕๓	 สันติภาพ		 ทองแจ้ง	
	 ๕๕๔	 สิงหนาท		 ไชยงาม	
	 ๕๕๕	 สิรภพ		 ค�าจัน	
	 ๕๕๖	 สิริรุจ		 ราญฎร	
	 ๕๕๗	 สิริวิชญ์		 ชนะข�า	
	 ๕๕๘	 สุทธิชัย		 หาญณรงค์	
	 ๕๕๙	 สุทธิพงษ์		 คงสิน	
	 ๕๖๐	 สุธิวัส		 หุ้นย่อง	
	 ๕๖๑	 สุบรรณ		 วัดเส็น	
	 ๕๖๒	 สุพศิน		 โสมคล้าย	
	 ๕๖๓	 สุภฤกษ์		 มีสวน	
	 ๕๖๔	 สุภวัช		 คชอ่อน	
	 ๕๖๕	 สุภิรักษ์		 บุญรัตน์	 	
	 ๕๖๖	 สุรกิจ		 สิงหะพล	

	 ๕๖๗	 สุรชัช		 ใหมสุวรรณ์	
	 ๕๖๘	 สุรศักดิ์		 ภักดีสุวรรณ	
	 ๕๖๙	 สุริยา		 หมัดชูโชติ	
	 ๕๗๐	 สุวัฒน์		 ชินวุฒิวงศ์	
	 ๕๗๑	 อติราช		 หมาดอี
	 ๕๗๒	 อธิพงศ์		 สิงห์สวัสดิ์	
	 ๕๗๓	 อนุพงษ์		 หล้าปวงค�า	
	 ๕๗๔	 อภิชัย		 มณีรัตน์	
	 ๕๗๕	 อัครพนธ์		 เพ็ชรศรี	
	 ๕๗๖	 อานนท์		 หนูคายทอง	
	 ๕๗๗	 อ�านาจ		 ร่วมสุข	
	 ๕๗๘	 อิทธิพล		 ทองศรี	
	 ๕๗๙	 อิลฟาน		 มามะ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	
สาขาวิชา	การบริหารงานต�ารวจ 
และกระบวนการยุติธรรม
	 ๕๘๐	 นิศาชล		 ทองเมือง	
	 ๕๘๑	 ปิยะฉัตร		 สุชาติพงษ์	
	 ๕๘๒	 ฟิรเดาซ์		 ดือเระ		
	 ๕๘๓	 วิชิตา		 แก้วสุก

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับสอง	
สาขาวิชา	การบริหารงานต�ารวจ 
และกระบวนการยุติธรรม
	 ๕๘๔	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจะต้องใจ	แก้วดี	
	 ๕๘๕	 ชฎาพร		 นวลแก้ว	
	 ๕๘๖	 ณัฏฐา		 โพธิรักษ์
	 ๕๘๗	 พิมพ์วลัญช์		 ญานะ		
	 ๕๘๘	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรายุ	สามศรี
	 ๕๘๙	 สุดารัตน์		 กาเส็มส๊ะ
	 ๕๙๐	 อาทิตติญากร		 เขียวทอง	
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	 ๕๙๑	 จ่าอากาศเอกคุณากร		 สงชู	
	 ๕๙๒	 สิบต�ารวจโทจักรกฤษณ์	รักนุ่น
	 ๕๙๓	 ฉัตรพล		 จันทรโชติ
	 ๕๙๔	 จ่าอากาศเอกนุกูล		 คงมี	
	 ๕๙๕	 พีรณัฐ		 ไชยหล่อ	
	 ๕๙๖	 เสฎฐวุฒิ		 ชัยวงค์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	การบริหารงานต�ารวจ 
และกระบวนการยุติธรรม
	 ๕๙๗	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกพิชญ์	บุญศิริ	
	 ๕๙๘	 กมลวรรณ		 ธรรมโชติ	 	
	 ๕๙๙	 กษมล		 ชูผอม		
	 ๖๐๐	 กัญญาณัฐ		 สุขชู	 	
	 ๖๐๑	 กันธิชา		 แซ่ตัน		
	 ๖๐๒	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศกนก	พลับปลอด
	 ๖๐๓	 ขวัญกมล		 เทพนุรักษ์	
	 ๖๐๔	 จุฑาทิพย์		 ทวีรัตน์	
	 ๖๐๕	 จุฬาลักษณ์		 ทองด้วง	
	 ๖๐๖	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิตฐิตา	กิตติมานุวงศ์
	 ๖๐๗	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฎฐณิชา	โสภิญ	
	 ๖๐๘	 ณัฎฐวดี		 ชัยมณีย์
	 ๖๐๙	 ณัฐธิดา		 เบ็ญสา	
	 ๖๑๐	 ณัฐนรี		 พรหมทอง	
	 ๖๑๑	 ณัฐริกา		 เพชรสุวรรณ	
	 ๖๑๒	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐวรา	ชูชัยศรี	
	 ๖๑๓	 ณิชนันท์		 อิสสระโชติ	
	 ๖๑๔	 ธัญนิชา		 สัตยานนท์	 	
	 ๖๑๕	 นภาพร		 สว่างจันทร์	
	 ๖๑๖	 นริศรา		 แซ่ลิ่ม		
	 ๖๑๗	 นัทชา		 รอดรัตน์	
	 ๖๑๘	 นันทิพร		 กองเอียด	
	 ๖๑๙	 นุชจิรา		 มะลิวรรณ	
	 ๖๒๐	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนูรฮาลีซา	เจ๊ะมะ	

	 ๖๒๑	 บุญติญา		 อุ่นเสียม	
	 ๖๒๒	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา	ชลถาวร	
	 ๖๒๓	 ปวีณรัตน์		 ภู่ทับทิมธนพัฒน์
	 ๖๒๔	 ว่าทีร้่อยตรหีญงิปิยฉตัร	ประสมพงศ์	
	 ๖๒๕	 ปิยรัตน์		 ชูชม	
	 ๖๒๖	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยวรรณ	ศิริวัฒโน
	 ๖๒๗	 พิชชาภา		 ลีสุธรรมกุล
	 ๖๒๘	 เพ็ญฤดี		 โครธา
	 ๖๒๙	 มณิกานต์		 ไชยธาดา	
	 ๖๓๐	 เมธาวี		 มณี	
	 ๖๓๑	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิตา	จันทรัตน์	
	 ๖๓๒	 วนิดา		 รักพวก	
	 ๖๓๓	 วรรณ์วิสาข์		 มณีขวัญ	
	 ๖๓๔	 วรันฐิตา		 ภัยภาค	
	 ๖๓๕	 วราวดี		 ศรีนุ้ย	
	 ๖๓๖	 วัฒวรรณ		 ไชยอ่อนแก้ว	
	 ๖๓๗	 วันวิสาข์		 ชูด�า	
	 ๖๓๘	 ศิริลักษณ์		 สุวรรณาคม	
	 ๖๓๙	 ศิริวรรณ		 บุญเลิศ	
	 ๖๔๐	 ศิโรรัตน์		 สุวรรณรัตน์	
	 ๖๔๑	 สิบต�ารวจโทหญิงสมพร	ไลไธสง	
	 ๖๔๒	 สโรมาศ		 เนื้อเขียว	
	 ๖๔๓	 สหพร		 พุ่มเกื้อ	
	 ๖๔๔	 สุจินดา		 คงเค็จ	
	 ๖๔๕	 สุดารัตน์		 สุดใจ	
	 ๖๔๖	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพิชญา	จันมณี	
	 ๖๔๗	 สุพิณยา		 สังข์งาม	
	 ๖๔๘	 สุภาพร		 กุมาร	
	 ๖๔๙	 เสาวลักษณ์		 ทิพยุทธ	
	 ๖๕๐	 โสรยา		 เจะอาแซ
	 ๖๕๑	 ว่าทีร้่อยตรหีญงิหยดเทยีน	เพชรสวุรรณ
	 ๖๕๒	 สิบต�ารวจเอกคามิน			 รุ่งทิวาประทีป
	 ๖๕๓	 จักรรินทร์		 ทองมาก	
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	 ๖๕๔	 สบิต�ารวจตรเีจตนพิทัธ์	 ทิพย์วาศรี	
	 ๖๕๕	 เจษฎา		 จิตรานนท์	
	 ๖๕๖	 สิบต�ารวจตรีฉันทพล		 สะรุโณ	
	 ๖๕๗	 สิบต�ารวจโทเฉลิมพล		 จันทรัตน์	
	 ๖๕๘	 ชญานนท์		 นกแก้ว	
	 ๖๕๙	 ชนันธร		 สมศิริชาติ	
	 ๖๖๐	 สิบต�ารวจโทชนินทร์		 เทพเสนา	
	 ๖๖๑	 ชัชนก		 รอดขาว	
	 ๖๖๒	 ณัชพล		 ทองชูช่วย	
	 ๖๖๓	 สิบต�ารวจเอกณัฐวุฒิ		 สุขเลี้ยง	
	 ๖๖๔	 ทินภัทร		 สังข์ชุม	
	 ๖๖๕	 สิบต�ารวจโทธดลศร		ด�าเรือง	
	 ๖๖๖	 ธนกฤต		 	 จิระโร	
	 ๖๖๗	 สบิต�ารวจโทธนวฒัน์	 เหมือนมาศ
	 ๖๖๘	 ธีรไนย		 	 สมุดโรจน์	
	 ๖๖๙	 สิบต�ารวจตรีธีรภัทร์	สังฆมิตกล	
	 ๖๗๐	 นเรศ		 	 กาเส็มส๊ะ	
	 ๖๗๑	 ว่าทีร้่อยตรนีฐัวฒุ	ิ	 พันธ์โภชน์	
	 ๖๗๒	 นัทธพงศ์		 	 บุญเกิด	
	 ๖๗๓	 ปิยะโชติ		 	 ทองฤทธิ์	
	 ๖๗๔	 พัชรบุญ		 	 ประกิจ	
	 ๖๗๕	 สิบต�ารวจโทพัฒนพงษ์	ดีนนุ้ย	
	 ๖๗๖	 สิบต�ารวจโทพิพัฒน์พงศ์	เมืองสุวรรณ์
	 ๖๗๗	 พีรพัตศ์		 บิลทะเล	
	 ๖๗๘	 พุฒิพงศ์		 จันทร์โท	
	 ๖๗๙	 สิบต�ารวจโทภคณัฐ	พูลเพิ่ม	
	 ๖๘๐	 สิบเอกภูภิภัฏ		 สุวรรณะ
	 ๖๘๑	 มงคล		 สอดสุข
	 ๖๘๒	 มนัสพงศ์		 สังขมณี
	 ๖๘๓	 สิบต�ารวจโทยุทธชัย	บุญรัตน์
	 ๖๘๔	 สิบต�ารวจโทรณชัย	ทองศรี
	 ๖๘๕	 รัฐพงค์		 รัตนา	 	
	 ๖๘๖	 สิบต�ารวจตรีฤทธิรงค์	จันทภาพ	

	 ๖๘๗	 วรวิช		 สกูลหรัง	 	
	 ๖๘๘	 วิทยา		 ขวัญแก้ว
	 ๖๘๙	 วิษณุ		 ปลอดด�า
	 ๖๙๐	 สิบต�ารวจเอกวีระศักดิ์	แซ่ฮ่อ	
	 ๖๙๑	 สิบเอกสนธยา		 เกตุศรัทธา	
	 ๖๙๒	 สยมภูษ์		 ศรีรอด	
	 ๖๙๓	 สิทธิโชค		 ชื่นจิต		
	 ๖๙๔	 สุภชัย		 ทับไทร	
	 ๖๙๕	 อภิสิทธิ์		 งามแข	
	 ๖๙๖	 สิบต�ารวจตรีอรรถพล	แดงสะแหละ
	 ๖๙๗	 อานัส		 บัวนาค

การศึกษาบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวชิา	การวดัและประเมินทางการศกึษา
	 ๖๙๘	 วัลคุ์วดี		 ชูจิต	 	
	 ๖๙๙	 เวธิกา		 ทองหลิม	 	
	 ๗๐๐	 สุรีวรรณ		 แสนคุณา	 	
	 ๗๐๑	 ณัฐวุฒิ		 สุขทอง

สาขาวิชา	การศึกษาปฐมวัย
	 ๗๐๒	 กาญจนา		 เอียดหม้ง
	 ๗๐๓	 กุณาทัย		 ศรีวิเชียร
	 ๗๐๔	 ขนิษฐา		 วงหัส	 	
	 ๗๐๕	 ชลิตา		 นพเช้า
	 ๗๐๖	 ณัฐรุจา		 มรดกเกษม
	 ๗๐๗	 ปิยวรรณ		 จันทร์มณี
	 ๗๐๘	 พรสุดา		 นุภักดิ์		
	 ๗๐๙	 ฟารีด้า		 เต๊ะหนอน
	 ๗๑๐	 ลัดดาวัลย์		 ใหม่เอียด
	 ๗๑๑	 ศิรินภา		 มาเล็ก		
	 ๗๑๒	 สุชาดา		 ปรีดาศักดิ์
	 ๗๑๓	 สุดารัตน์		 มโนสงค์
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สาขาวิชา	เคมี
	 ๗๑๔	 กนกลักษณ์	พันธ์สวัสดิ์		
	 ๗๑๕	 ชญานิษฐ์	นวลสนอง	

สาขาวิชา	ชีววิทยา
	 ๗๑๖	 กฤษณะ		 ชูแสง
	 ๗๑๗	 เดชาพนต์		 แก้วกล้า
	 ๗๑๘	 อรรถสิน		 บุญถาวร

สาขาวิชา	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
	 ๗๑๙	 กานต์ธิดา		 เหล็มปาน	
	 ๗๒๐	 นิชธาวัลย์		 เขียวเล่ง	
	 ๗๒๑	 อุไรวรรณ		 ขุนฤทธิรงค์	
	 ๗๒๒	 ณรงค์เดช		 ชัยเดชะ	
	 ๗๒๓	 ธวัชชัย		 มูสิกะสง	

สาขาวิชา	พลศึกษา
 ๗๒๔	 อิฟฟาน		 พันหวัง

สาขาวิชา	ฟิสิกส์
	 ๗๒๕	 อยุวรรณ	ฉายห้อง

สาขาวิชา	ภาษาไทย
	 ๗๒๖	 กัณทิมา		 ยังหาด
	 ๗๒๗	 ญาณนันท์		 แสงมณี
	 ๗๒๘	 บุษบงค์		 ธนกิจ		
	 ๗๒๙	 ประภัสสร		 ทินสุข		
	 ๗๓๐	 พนัดดา		 ชูฉิ่ม	 	
	 ๗๓๑	 พิชานันท์		 ทัลวัลลิ์
	 ๗๓๒	 พิมชนก		 นิ่มเรือง
	 ๗๓๓	 สายซอ		 จ�าเริญ		
	 ๗๓๔	 สิริยากร		 วิชิตพงษ์
	 ๗๓๕	 สิรีธร		 เขียดนิล
	 ๗๓๖	 สุวนันท์		 รัญวาศรี
	 ๗๓๗	 หทัยรัตน์		 ชัยวัฒน์
	 ๗๓๘	 อนุทัย		 บุษบา		

	 ๗๓๙	 อรอุมา		 สุวรรณมณี
	 ๗๔๐	 อาทิตยา		 สมาพงค์
	 ๗๔๑	 อารยา		 อุ่นนุช		
	 ๗๔๒	 ณัฐปกรณ์		 สงนวล
	 ๗๔๓	 รุ่งวิกรัย		 ไชยศรี		
	 ๗๔๔	 เศรษฐพันธ์		 มีทอง

สาขาวิชา	ภาษาอังกฤษ
	 ๗๔๕	 กัญญ์กุลณัช		 ไกรนรา
	 ๗๔๖	 จิตทิพย์		 ฝอยทอง
	 ๗๔๗	 ณิชารีย์		 แก้วมณี	 	
	 ๗๔๘	 ทิวารัตน์		 ลิ่มไทย
	 ๗๔๙	 นฤมล		 มาศเมฆ
	 ๗๕๐	 บงกช		 กังสังข์		
	 ๗๕๑	 ฝานี		 เบ็ญอะดรัม
	 ๗๕๒	 ฟัตมา		 ชิดเอื้อ	
	 ๗๕๓	 ภัทรกันย์		 อินทมะโน	 	
	 ๗๕๔	 ภาคินี		 ชุมนวน
	 ๗๕๕	 มนัญชนก		 สกุลโชติพงศ์
	 ๗๕๖	 ศรันย่า		 เจริญสุข
	 ๗๕๗	 อันดามัน		 ไชยศร		
	 ๗๕๘	 อติวิชญ์		 ชาวสวน

สาขาวิชา	ศิลปศึกษา
	 ๗๕๙	 ขนิษฐา		 สิทธิโชค	 	
	 ๗๖๐	 อภิญญา		 รอดภัย
	 ๗๖๑	 อังคณา		 ภูมิสุข		
	 ๗๖๒	 ธนัชชัย		 ทองกรด
	 ๗๖๓	 ศรชัย		 ธูปหอม
	 ๗๖๔	 สิทธินนท์		 มณีช่วง

สาขาวิชา	สังคมศึกษา
	 ๗๖๕	 จีรวรรณ		 ทองแก้ว
	 ๗๖๖	 นันท์นภัส		 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา
	 ๗๖๗	 ปรางค์เนตร		 ทองจันทร์แก้ว

42 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ



	 ๗๖๘	 มัลลิกา		 ไชยวิก		
	 ๗๖๙	 ศศิชา		 กอเดร์		
	 ๗๗๐	 สุวพิชญ์		 จินเดหวา	
	 ๗๗๑	 อัจฉรา		 พูลเพิ่ม	
	 ๗๗๒	 ภาณุพงศ์		 บุญจันทร์	
	 ๗๗๓	 สวิตต์		 ไชยยะ		

การศึกษาบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวชิา	การวดัและประเมนิทางการศกึษา
	 ๗๗๔	 ปวิตรา		 สมาธิ	 	
	 ๗๗๕	 พิณธุสรณ์		 พลด้วง
	 ๗๗๖	 เกรียงไกร		 ทับทิมศรี

สาขาวิชา	การศึกษาปฐมวัย
	 ๗๗๗	 จิราภรณ์		 มานพพงษ์	
	 ๗๗๘	 ช่อผกา		 บุญรักษ์

สาขาวิชา	เคมี
	 ๗๗๙	 อรปรียา		 สมบัติพิบูลย์	
	 ๗๘๐	 ชิษณพงศ์		 บุญจิตร์
	 ๗๘๑	 ยุทธนา		 กาฬสินธุ์

สาขาวิชา	ชีววิทยา
	 ๗๘๒	 โกญจนาท		 จิตปาโล
	 ๗๘๓	 นัฐยา		 ชูชื่น	 	
	 ๗๘๔	 พิชญาภัค		 จันทร์แทน
	 ๗๘๕	 สุทธิดา		 เพชรรักษ์

สาขาวิชา	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
	 ๗๘๖	 ทิพวรรณ		 ชิตแก้ว
	 ๗๘๗	 ณัฐพงศ์		 วงษา	
	 ๗๘๘	 ธนวัฒน์		 รองสวัสดิ์	
	 ๗๘๙	 ภัทรดร		 เพชรทองนารา	
	 ๗๙๐	 อาลีมีน		 สาและ

สาขาวิชา	พลศึกษา
	 ๗๙๑	 ฐิติมน		 หวงจริง	
	 ๗๙๒	 ปฏิมา		 ธีระกุลพิศุทธิ์	
	 ๗๙๓	 อนัญญา		 อินทะชัย	
	 ๗๙๔	 มุห์ซิน		 พิมพ์ประพันธ์

สาขาวิชา	ภาษาไทย
	 ๗๙๕	 ขวัญชนก		 อ่อนแก้ว
	 ๗๙๖	 ปิยะนันท์		 จันทร์หนูฤทธิ์
	 ๗๙๗	 รัชนีกร		 หนูอุไร
	 ๗๙๘	 รัฐนิตา		 แก้วไทย
	 ๗๙๙	 ศรัญญา		 ลาเพ็ชร์
	 ๘๐๐	 ศุภาวรรณ		 ชุมวรฐายี
	 ๘๐๑	 สุจิตรา		 บุญเกื้อ	 	
	 ๘๐๒	 อรกมล		 เลี่ยนเห่า	 	
	 ๘๐๓	 อรุณรัตน์		 ไวยกูล		
	 ๘๐๔	 สรายุทธ์		 แสงบัวหมัด

สาขาวิชา	ภาษาอังกฤษ
	 ๘๐๕	 ณัชชา		 ฤทธิชัย
	 ๘๐๖	 ณัฐธิดา		 ปิยะรัฐ	
	 ๘๐๗	 พิมพ์สุตา		 เนียมชูชื่น
	 ๘๐๘	 มัลลิยา		 นุ้ยเกลี้ยง
	 ๘๐๙	 ศุภาพิชญ์		 อาจสงคราม
	 ๘๑๐	 สญานันท์		 พันธ์เกตุ
	 ๘๑๑	 จิรายุ		 เกิดมณี	
	 ๘๑๒	 นภดล		 ชูกระชั้น

สาขาวิชา	ศิลปศึกษา
	 ๘๑๓	 ฐานุสรา		 สุขธร	 	
	 ๘๑๔	 สุนันทา		 ขุนมณี		
	 ๘๑๕	 ธีระพงษ์		 ชนะบางแก้ว
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สาขาวิชา	สังคมศึกษา
	 ๘๑๖	 กรรทิมา		 ริยาพันธ์
	 ๘๑๗	 จุฑาภรณ์		 จินา	 	
	 ๘๑๘	 ฌาบดี		 บ้านควน
	 ๘๑๙	 ณัฐนพิน		 ศักดิ์สวัสดิ์	
	 ๘๒๐	 ณัฐริกา		 เกิดเส้ง	
	 ๘๒๑	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรารถนา	เสาเพชร
	 ๘๒๒	 ศศิวรรณ		 โลมาแจ่ม
	 ๘๒๓	 หทัยกาญจน์		 ช่วยเพชร
	 ๘๒๔	 อรวี		 สิทธิชัย
	 ๘๒๕	 อังคนา		 หนูพุม		
	 ๘๒๖	 เฉลิมเกียรติ		 นวลปาน

การศึกษาบัณฑิต
สาขาวชิา	การวดัและประเมนิทางการศกึษา
	 ๘๒๗	 กัสมา		 โดะโอย	
	 ๘๒๘	 กาญจนา		 ทองทิพย์	
	 ๘๒๙	 กาญจนา		 รักยศ	
	 ๘๓๐	 จนาภิเษก		 สังข์น้อย	
	 ๘๓๑	 จุฬาลักษณ์		 เพทาย	
	 ๘๓๒	 ซัลวา		 หมานเจริญ	
	 ๘๓๓	 ซาบีฮา		 สาเม๊าะ	
	 ๘๓๔	 ฐิติรัตน์		 ไกรเทพ	
	 ๘๓๕	 ตูแวซูไรดา		 โต๊ะโซ๊ะ	
	 ๘๓๖	 ธนัชพร		 ทองสม	
	 ๘๓๗	 ธมนวรรณ		 ทิพย์โพธิ์	
	 ๘๓๘	 ปทุมมา		 บัวแดง	
	 ๘๓๙	 ผกามาศ		 สุขเต๊ะ	
	 ๘๔๐	 พรรณทิชา		 เหล่าสุวรรณ	
	 ๘๔๑	 พัชรี		 จันทร์รอด	
	 ๘๔๒	 พัชรี		 ไตรแก้ว	
	 ๘๔๓	 พิชญานิน		 มานะจิต	
	 ๘๔๔	 มาณิษา		 ธรรมสะโร	
	 ๘๔๕	 โรฮานีย์		 บิลหมัด	

	 ๘๔๖	 ลัทธวรรณ		 รอดเพชร	

	 ๘๔๗	 วรพรรณ		 เอกทัต	

	 ๘๔๘	 วลัยพร		 เพชรรัตน์	

	 ๘๔๙	 วาซีละห์		 มะเด็ง	

	 ๘๕๐	 วิลาสิณีย์		 ณ	พัทลุง	

	 ๘๕๑	 วิศัลย์ศยาณี		 โสหินกอง	

	 ๘๕๒	 ศิริภิญญา		 ทวีพัฒนะพงศ์	

	 ๘๕๓	 สุภารัตน์		 ทัดแก้ว	

	 ๘๕๔	 อาทิตยา		 ง๊ะสวรรค์	

	 ๘๕๕	 อาทิตยา		 สมทอง	

	 ๘๕๖	 อานีฟา		 หวันโสะ

	 ๘๕๗	 อารีญา		 ร่วมพล

	 ๘๕๘	 อุบลวรรณ		 เพชรห้วยลึก

	 ๘๕๙	 ชนะศักดิ์		 พลนุ้ย		

	 ๘๖๐	 ชินวัตร		 ปาทะรัตน์

	 ๘๖๑	 ณัฐภัทร		 อินทวิสัย

	 ๘๖๒	 ธีระวัฒน์		 ชุมย้อย

	 ๘๖๓	 ปัณณวิชญ์		 สงนวล

	 ๘๖๔	 เฝาซี		 และตี		

	 ๘๖๕	 ยศภัทร		 เกลี้ยงกลม	

	 ๘๖๖	 ศุภกิจ		 สุทธิพร

	 ๘๖๗	 สิทธิกร		 เสียมไหม

สาขาวิชา	การศึกษาปฐมวัย
	 ๘๖๘	 กรวิกา		 ฆังคะ	 	

	 ๘๖๙	 พัชรินทร์		 จงคง	 	

	 ๘๗๐	 ภัทรวดี		 ปิ่นสวัสดิ์	

	 ๘๗๑	 รุ่งนภา		 อินขาว

	 ๘๗๒	 ศศินา		 สุขตาไชย

	 ๘๗๓	 สายใจ		 โชติมาศ

	 ๘๗๔	 วรพงศ์		 บัวบาน
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สาขาวิชา	คณิตศาสตร์
	 ๘๗๕	 กษมา		 เอียดเสน
	 ๘๗๖	 จันจิรา		 ต�าภู	 	
	 ๘๗๗	 เจนจิรา		 เมฆปลัด
	 ๘๗๘	 ฐาปณี		 ไตรยะวงค์
	 ๘๗๙	 ฐิติมา		 อินรัสพงษ์
	 ๘๘๐	 ณัฐวดี		 ละออสุวรรณ
	 ๘๘๑	 นารีรัตน์		 เอียดเจริญ
	 ๘๘๒	 นุชนาถ		 ประสานสงค์
	 ๘๘๓	 บัณทิตา		 แก้วนาเส็ง	 	
	 ๘๘๔	 พรยมล		 เสือเดช
	 ๘๘๕	 ภควดี		 แซ่อึ่ง	 	
	 ๘๘๖	 มัณฑณา		 ธานินพงศ์
	 ๘๘๗	 มาลัยรัตน์		 ชูเชิด	 	
	 ๘๘๘	 วรรณสินี		 ไชยฉิม
	 ๘๘๙	 วริศรา		 อ่อนชาติ
	 ๘๙๐	 ศรุตา		 นายาว
	 ๘๙๑	 ศศิธร		 ช่วยแก้ว
	 ๘๙๒	 ศิรประภา		 ลั่นเต้ง		
	 ๘๙๓	 ศุภมาศ		 ชัยเพชร
	 ๘๙๔	 สาธิตา		 อยู่มั่นธรรมา
	 ๘๙๕	 สุปรางค์ชฎา		 ทองปัสโน
	 ๘๙๖	 สุวิชญาน์		 สงธนู	 	
	 ๘๙๗	 อัจฉรา		 คล้ายพิชัย
	 ๘๙๘	 อาซีญา		 เบ็ญอาหลี
	 ๘๙๙	 กิตติพงษ์		 ศรีเทพ
	 ๙๐๐	 ณรงค์ศักดิ์		 รัตนพิบูลย์
	 ๙๐๑	 ธนากร		 ศรีกระจาย
	 ๙๐๒	 ธีรวัฒน์		 แก่นทอง
	 ๙๐๓	 ปัณณวิชญ์		 บัวบุญ		
	 ๙๐๔	 พิชาภพ		 แก้วขุนจบ	
	 ๙๐๕	 พีรวิชญ์	 	แก้วประสิทธิ์
	 ๙๐๖	 วัชรพงศ์		 อติวรมันต์	

	 ๙๐๗	 วุฒิชัย		 นุ้ยโส๊ะ	
	 ๙๐๘	 สนธยา		 รักเจริญ	
	 ๙๐๙	 สหรัฐ		 สายกิ้มซ้วน	
	 ๙๑๐	 อมรเทพ		 อินริสพงศ์
	 ๙๑๑	 อิทธิกร		 เอี่ยมสุวรรณ

สาขาวิชา	เคมี
	 ๙๑๒	 กมลวรรณ		 ศรีทวีป
	 ๙๑๓	 กานต์พิชชา		 บวรธนสาร
	 ๙๑๔	 จิดาภา		 อภยานุกูล
	 ๙๑๕	 จิรสุดา		 บัวสม		
	 ๙๑๖	 จุไรวรรณ		 ปรางหมู่
	 ๙๑๗	 เบญญทิพย์		 กลับสุกใส
	 ๙๑๘	 ปฏิมา		 พระวิวงค์
	 ๙๑๙	 ปราณปริยา		 ไตรภูมิ
	 ๙๒๐	 ปัทมา		 วุฒิสมัย
	 ๙๒๑	 ภัสสรา		 พงษหา
	 ๙๒๒	 มาลินี		 คุ้มวิริยะ
	 ๙๒๓	 วรรณิกา		 หลิ่มสกุล
	 ๙๒๔	 ศิริวรรณ		 เปียคง		
	 ๙๒๕	 แสงอรุณ		 รัตนขวัญ
	 ๙๒๖	 อรพิมล		 ด�าเกลี้ยง
	 ๙๒๗	 จัตุพงศ์		 แกล้วกล้า
	 ๙๒๘	 ปรเมศวร์		 มณี		
	 ๙๒๙	 ภราดร		 รุ่งเรือง
	 ๙๓๐	 ศิรสิทธิ์		 กลับอยู่
	 ๙๓๑	 สิรภพ		 วรรธนะนาถ

สาขาวิชา	ชีววิทยา
	 ๙๓๒	 กฤตพร		 จิตรจ�านงค์
	 ๙๓๓	 กฤติกร		 นวลปาน
	 ๙๓๔	 จิรอร		 บัวอินทร์
	 ๙๓๕	 เฌมิกา		 บัวพรหม
	 ๙๓๖	 ฐานิกา		 ผิวเหมาะ
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	 ๙๓๗	 ดวงพร		 หอมกลิ่น	 	
	 ๙๓๘	 นูรฟา		 การาวัล
	 ๙๓๙	 เมธาวี		 รอดเมือง	 	
	 ๙๔๐	 โยษิตา		 เนตรบุตร
	 ๙๔๑	 วนิดา		 พรหมแก้ว
	 ๙๔๒	 ศิริพร		 ทองบุญ
	 ๙๔๓	 สุภัสสรา		 พงษ์ชิราวุธ
	 ๙๔๔	 สุวรรณี		 ปล้องไหม่
	 ๙๔๕	 เสาวลักษณ์		 นาคช่วย
	 ๙๔๖	 อติกานต์		 ชูแก้ว	 	
	 ๙๔๗	 อัญชลี		 ไชยบุญ
	 ๙๔๘	 วิศรุต		 จ้อนเจิม
	 ๙๔๙	 ศักดิ์สิทธิ์		 มณีโชติ
	 ๙๕๐	 ศิวัช		 คงจรัส	

สาขาวิชา	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
	 ๙๕๑	 กชามาส		 เพ็งพอรู้
	 ๙๕๒	 จันทร์ยาธร		 จันทะมุณี
	 ๙๕๓	 จารุวรรณ		 ไกรลาศ
	 ๙๕๔	 ซอร์วาตี		 เปาะนา
	 ๙๕๕	 ณัฐธิดา		 ภัยช�านาญ
	 ๙๕๖	 ณัฐพร		 รอดเซี่ยม
	 ๙๕๗	 ณิชารีย์		 หนูบุญ
	 ๙๕๘	 เต็มสุข		 ชนะศรี
	 ๙๕๙	 ธิดาทิพย์		 เกตุแก้ว
	 ๙๖๐	 นงนภัส		 ชูพงษ์		
	 ๙๖๑	 นภาพร		 บัวก่อเพ็ชร
	 ๙๖๒	 นาดียะ		 ลาเต๊ะ		
	 ๙๖๓	 นุชาดา		 นิมิตรพงศ์
	 ๙๖๔	 นูร์ฟาซีรา		 สาแม		
	 ๙๖๕	 พัชริสา		 เพ็ชรหอม
	 ๙๖๖	 มารีนี		 มูนอมานิง
	 ๙๖๗	 ยูลิต้า		 หวันตะหา
	 ๙๖๘	 ลดาวรรณ		 ลิ้นเนี่ยว	

	 ๙๖๙	 วราพร		 ยอดดี	
	 ๙๗๐	 วราภัสร์		 ชินวุฒิพงศ์ธร	
	 ๙๗๑	 วันนิสา		 วิเชียร	
	 ๙๗๒	 ศุทาธินี		 แสนสาร	
	 ๙๗๓	 ศุภสุตา		 แสงมณี	
	 ๙๗๔	 สกาวรัตน์		 โพธิ์ค�า	
	 ๙๗๕	 สิริวิทย์		 สังคหะสุวรรณ	
	 ๙๗๖	 สุกานดา		 มากจุ้ย	
	 ๙๗๗	 สุดารัตน์		 แก้วสลับนิล	
	 ๙๗๘	 สุภาวรรณ		 เลื่อนลั่น	
	 ๙๗๙	 อัฟซา		 อัตนิ	
	 ๙๘๐	 อาจรีย์		 แก้วชูเชิด	
	 ๙๘๑	 อานีต้า		 หมัดอาดัม	
	 ๙๘๒	 อารีนา		 ดือราแม	
	 ๙๘๓	 อาลีนี		 ดอฮะ	
	 ๙๘๔	 อูบัยดะห์		 สุหลง	
	 ๙๘๕	 ฮารอฉ๊ะ		 ห้องโสภา	
	 ๙๘๖	 กฤชพล		 คงสิน	
	 ๙๘๗	 กันตชาติ		 จันทลิกา	
	 ๙๘๘	 คริษฐ์		 ช่วยอักษร	
	 ๙๘๙	 ชวิศ		 สังข์มี	
	 ๙๙๐	 ชัยวุฒิ		 กระวีพันธ์	
	 ๙๙๑	 ณัฐดนัย		 ผอมนะ	
	 ๙๙๒	 ดรัณ		 วงศ์กิตติวรกุล	
	 ๙๙๓	 ธนวัฒน์		 แดงโรจน์	
	 ๙๙๔	 ธนายุทธ		 เก็มเบ็ญหมาด	
	 ๙๙๕	 นราธิป		 เกตุสุริยงค์	
	 ๙๙๖	 ปิยะพงษ์		 แก้วงาม	
	 ๙๙๗	 ฟิตตรี		 เจะอาลี
	 ๙๙๘	 ศุภมิตร		 ทองกระจ่าง
	 ๙๙๙	 เศรษฐพงศ์		 ผลทวีชัย
	๑๐๐๐	 ไหรฮาน		 แดสา	 	
	๑๐๐๑	 อดิศร		 พุทธสะระ
	๑๐๐๒	 อัษฎายุธ		 เรืองกูล
	๑๐๐๓	 อิมรอน		 อุเส็น
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สาขาวิชา	พลศึกษา
๑๐๐๔	 กาญจนวรรณ		 เพชร์ทองบุญ
	๑๐๐๕	 จิตสุภา		 แซ่เซียว
	๑๐๐๖	 รัตติยากร		 แก้วหนู
	๑๐๐๗	 วาสนา		 หมัดเหล๊าะ
	๑๐๐๘	 สิริกัญญา		 นุ่นรอด
	๑๐๐๙	 สุนิตา		 สิทธิชัย
	๑๐๑๐	 กิตติชาติ		 แสงจันทร์
	๑๐๑๑	 คมกริช		 ทองบุญชู
	๑๐๑๒	 จิรยุทธิ์		 กาลมุล
	๑๐๑๓	 ณัฐวีร์		 ดารารัตน์
	๑๐๑๔	 ธีรวัฒน์		 จิตต์ชะนะ
	๑๐๑๕	 ปฏิภาณ		 นิสอน		
	๑๐๑๖	 ปรเมษฐ์		 มาสู่สุข
	๑๐๑๗	 ปิยพัทธ์		 ดิสระมุณี
	๑๐๑๘	 ปุณยวีร์		 ลิ่มสุวรรณ
	๑๐๑๙	 พิทยุตม์		 สิทธิยาสกุล
	๑๐๒๐	 พีระวัฒน์		 แก้วละเอียด
	๑๐๒๑	 วราวุฒิ		 ไขแสง		
	๑๐๒๒	 ศุภณัฐ		 ราชภูชงค์
	๑๐๒๓	 อนิรุท		 โสสนุย
	๑๐๒๔	 อภิวิชญ์		 มะนะโส	
๑๐๒๕	 อัสรี		 ยาวีมาโซะ

สาขาวิชา	ฟิสิกส์
๑๐๒๖	 กมลลักษณ์		 เทพส่ง		
	๑๐๒๗	 กรกนก		 กาญจนวงษ์
	๑๐๒๘	 การะเกด		 สุกแก้ว
	๑๐๒๙	 ชนนาถ		 ด้วยคุ้มเกล้า
	๑๐๓๐	 ชนากานต์		 อ่อนนวล
	๑๐๓๑	 ณัฏฐณิชา		 บุญคง		
	๑๐๓๒	 ดัยนา		 หัทยา		
	๑๐๓๓	 ดุษณี		 ริยาพันธ์
	๑๐๓๔	 ธมลวรรณ		 เดชเหมือน	
๑๐๓๕	 นูเรนี		 สอนแก้ว

	๑๐๓๖	 รจนา		 ศรีรอด	
	๑๐๓๗	 สาวิตรี		 ผาสุข	
	๑๐๓๘	 สุภาวดี		 ชุมบุญรักษ์
	๑๐๓๙	 อรวรรยา		 วรศิริ	 	
	๑๐๔๐	 อรอุมา		 ใยทอง		
	๑๐๔๑	 อารีนา		 รูบามา
	๑๐๔๒	 กฤษฎา		 กิตติบุญญาทิวากร	
	๑๐๔๓	 กษิบดินทร์		 ศรีหมาด
	๑๐๔๔	 คฤหัสถ์		 จั่นเพชร
	๑๐๔๕	 ดิชพงศ์		 อุยา		
	๑๐๔๖	 เอกกมล		 เกิดสกุล	
	๑๐๔๗	 เอกพงศ์		 อ่าวลึกเหนือ

สาขาวิชา	ภาษาไทย
๑๐๔๘	 กันต์กนิษฐา		 ไกรนรา
	๑๐๔๙	 ณัฐกมล		 ไชยยันต์
	๑๐๕๐	 ธัญปวัน		 ค�าปล้อง	

สาขาวิชา	ภาษาอังกฤษ
๑๐๕๑	 กานต์สิริ		 แดงศรี	
๑๐๕๒	 ธันญา		 ฤทธิ์มะหันต์
	๑๐๕๓	 นนท์จรส		 สุวรรณโณ
	๑๐๕๔	 ปณิชา		 อุดมประมวล
	๑๐๕๕	 สิรามล		 วงศ์วิสสุต
	๑๐๕๖	 สุดฤทัย		 อ่อนประเสริฐ
	๑๐๕๗	 สุดารัตน์		 ค�าสุข	 	
	๑๐๕๘	 สุภัสสร		 วิสุทธิคุณ
	๑๐๕๙	 อิบตีซาม		 บูซามัน
	๑๐๖๐	 ณัฐพล	 แก้วระยับ

สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์-เคมี
๑๐๖๑	 เกศ		 ชัยสุวรรณ์
	๑๐๖๒	 ชไมพร		 แก้วหีด	
	๑๐๖๓	 ธัญญากรณ์		 พาหุฬา
	๑๐๖๔	 ภัทรวดี		 จิตเวช		
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สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
๑๐๖๕	 กานวศรี		 สุขขี	 	
	๑๐๖๖	 จันทร์ศิริ		 ดวงจันทร์
	๑๐๖๗	 อรยา		 นุ้ยขาว

สาขาวิชา	ศิลปศึกษา
	๑๐๖๘	 ซาเฟียส์		 ดาเด๊ะ		
	๑๐๖๙	 ฐปกานต์		 บุญณกูล
	๑๐๗๐	 ไพวลี		 ระวังภัย
	๑๐๗๑	 รัตติกาล		 หอมสูง
	๑๐๗๒	 ศรีลัดดา		 หวานขัน
	๑๐๗๓	 สีตีแอเสาะห์		 ยาลาแว
	๑๐๗๔	 สุกัญญา		 รัตนอุไร
	๑๐๗๕	 อามีน่า		 กะสิรักษ์
	๑๐๗๖	 ทนงศักดิ์		 ศรีสุข	 	
	๑๐๗๗	 พิสิษฐ์		 ศรีสมานุวัตร
	๑๐๗๘	 สรายุทธ์		 เยาว์ด้วง

สาขาวิชา	สังคมศึกษา
๑๐๗๙	 กมลวรรณ		 นิลมาก
	๑๐๘๐	 กุลนภัสสรณ์		 สิริภูวดล
	๑๐๘๑	 นิภาธร	 พะสริ		
	๑๐๘๒	 ปุนยาพร		 สุวรรณวงศ์
	๑๐๘๓	 วิลาวัณย์		 อินทราช
	๑๐๘๔	 ศศิยา		 ฟักสุวรรณ
	๑๐๘๕	 จุลกีฟลี		 จิกาโซะ
	๑๐๘๖	 ปฏิภาณ		 พลศิริ		
	๑๐๘๗	 พศุตม์		 ห้วยลึก
	๑๐๘๘	 สิบเอกศราวุฒิ		 สุวรรณวัฒน์
	๑๐๘๙	 ศิลาณัฐ		 เชื้อพรมมา
	๑๐๙๐	 สิรวิชญ์		 ดอกบัว

นิเทศศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา	นิเทศศาสตร์
๑๐๙๑	 เบญจรัตน์		 ทิพย์จันทา	
๑๐๙๒	 อริสา		 จัดละ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	
สาขาวิชา	รัฐประศาสนศาสตร์
๑๐๙๓	 สุนิษา		 สโมสร	

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	
สาขาวิชา	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
๑๐๙๔	 กิตติศักดิ์		 แป้นน้อย

สาขาวิชา	ภาษาจีน
	๑๐๙๕	 กัญญารัตน์		 เล่าส้ม		
	๑๐๙๖	 ชุติมา		 ศรีสวัสดิ์
	๑๐๙๗	 ปียาทิพย์ไพลิน	 ปานเจี้ยง	
๑๐๙๘	 มุกสุดา		 แสงเพชร
	๑๐๙๙	 ยศวดี		 บุณณะ
	๑๑๐๐	 รัชดาภรณ์		 ถนอมนวล
	๑๑๐๑	 รัตน์ตะวัน		 โกมลตรี
	๑๑๐๒	 ลลิตา		 พูนผล		
	๑๑๐๓	 สุภัสสรา		 ตุ่นหนู		
	๑๑๐๔	 นวกร		 คงช่วย

สาขาวิชา	ภาษาไทย
๑๑๐๕	 นลินทิพย์		 มาคะมะโน
	๑๑๐๖	 มุกธิดา		 สุวรรณโณ
	๑๑๐๗	 สุวพัชร		 ส่งเสริม
	๑๑๐๘	 รัชชานนท์		 หนูวงค์
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สาขาวิชา	ภาษามลายู
๑๑๐๙	 จารุวรรณ		 เหมมันต์
	๑๑๑๐	 อรัชพร		 บุญรัตน์
	๑๑๑๑	 อามีหน๊ะ		 อีแม	 	
	๑๑๑๒	 อายูนีย์		 วาเซ็ง

สาขาวิชา	ภาษาอังกฤษ
๑๑๑๓	 ชลธาร		 สาระแสน
	๑๑๑๔	 บุญสิตา		 ชอบธรรม
	๑๑๑๕	 เบญญทิพย์		 บุญเมือง
	๑๑๑๖	 ปณิธี		 บัวเพ็ชร
	๑๑๑๗	 มีรฟัตต์		 สะเมาะ
	๑๑๑๘	 จตุพร		 พานเเสง

นิเทศศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับสอง	
สาขาวิชา	นิเทศศาสตร์	
๑๑๑๙	 สุภาวดี		 หนูหมาด

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา	รัฐประศาสนศาสตร์
	๑๑๒๐	 ฐิติพร		 ควนใต้
	๑๑๒๑	 สุดารัตน์		 จินดาดวง
	๑๑๒๒	 สุพัณณิตา		 เข็มเพ็ชร
	๑๑๒๓	 อาภาพร		 อินทร์นุรักษ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
	๑๑๒๔	 ธัญชนก		 เพชรรัตน์
	๑๑๒๕	 นัสรีน		 ไชยสิทธิ์
	๑๑๒๖	 รอฮานี		 กะจิ	 	
	๑๑๒๗	 สาธิดา		 บิลละหีม
	๑๑๒๘	 สูไรดา		 อินทธนู

	๑๑๒๙	 อุษณากร		 บุญรัตน์
	๑๑๓๐	 พงศกร		 ด�าหมี		
	๑๑๓๑	 ศักรินทร์		 วิประจง

สาขาวิชา	การบริหารและพัฒนาชุมชน
๑๑๓๒	 สุนิษา		 อินทร์คง

สาขาวิชา	บรรณารักษศาสตร ์
และสารสนเทศศาสตร์
๑๑๓๓	 กมลชนก		 บุญมากช่วย
	๑๑๓๔	 วิลาวัลย์		 รัตนมาศ	
๑๑๓๕	 ปวีร์		 ตั้งโรจนขจร

สาขาวิชา	ประวัติศาสตร์
๑๑๓๖	 จิรามล		 อิทธิฤทธิ์
	๑๑๓๗	 มัลลิกา		 รุจิระยรรยง
	๑๑๓๘	 รัตติยากร		 ช่อผูก	

สาขาวิชา	ภาษาจีน
๑๑๓๙	 กัญยาณี		 โลหะกิจ
	๑๑๔๐	 กัลยาณี		 ค�าแป้น
	๑๑๔๑	 จงรัก		 เรืองหิรัญ	
๑๑๔๒	 ชญาสุ์พิชญ์		 ไพรัมย์
	๑๑๔๓	 บุญสิตา		 แซ่หนา
	๑๑๔๔	 พิชานันท์		 ชิดเชื้อ		
	๑๑๔๕	 เมธาพร		 รัตนโสภา
	๑๑๔๖	 ศศินา		 นุชบุตร
	๑๑๔๗	 สุพจนีย์		 ลิ้นหล่อ
	๑๑๔๘	 ตันติกร		 พรายบัว
	๑๑๔๙	 สิทธิชัย		 พละไชย

สาขาวิชา	ภาษาไทย
๑๑๕๐	 ญามีร่า		 เต๊ะโกบ
	๑๑๕๑	 ราญานาเดีย		 เจะแต		
	๑๑๕๒	 วรรณธิดา		 สันฐมิตร
	๑๑๕๓	 อธิศักดิ์		 จูมแพง
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สาขาวิชา	ภาษามลายู
๑๑๕๔	 ชานิดา	หีมหมัด

สาขาวิชา	ภาษาอังกฤษ
๑๑๕๕	 ขนิษฐา		 เกตุแก้ว	
	๑๑๕๖	 ชุติมณฑน์		 รักค�ามี	
	๑๑๕๗	 ซารีน		 มาลียัน
	๑๑๕๘	 โซฟียา		 ง๊ะสมัน
	๑๑๕๙	 ณัฐริกา		 หนูชู
	๑๑๖๐	 ปนัดดา		 ชินวุฒิวงศ์
	๑๑๖๑	 รัตนวลี		 ชุมช่วย
	๑๑๖๒	 วรรณสิริ		 มรกต
	๑๑๖๓	 อัฟนาน		 แวกามา	
	๑๑๖๔	 อาดีละห์		 ประดู่

นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	นิเทศศาสตร์
๑๑๖๕	 กมลชนก		 ภูแสนศรี	
๑๑๖๖	 กรรณิกา		 ใส่เกื้อ	
	๑๑๖๗	 กุลสตรี		 เกตุแก้ว	
	๑๑๖๘	 เจนขวัญ		 พรหมเพศ	
	๑๑๖๙	 ชนกนันท์		 เพ็งลาย	
	๑๑๗๐	 ฐานิกานต์		 ไชยรัตน์	
	๑๑๗๑	 ณัฏฐริณี		 จันทร์จ�าปา	
	๑๑๗๒	 ณิชชา		 มหปุญญานนท์	
	๑๑๗๓	 ปรวีย์		 สุดเมือง	
	๑๑๗๔	 ปิยะพร		 ส�าเภา	
	๑๑๗๕	 ภัทรียา		 เตาวะโต	
	๑๑๗๖	 วราภรณ์		 พรหมเทพ	
	๑๑๗๗	 ศศิธร		 พันธบุตร	
	๑๑๗๘	 สิริรัตน์		 จิตอนุกูล	
	๑๑๗๙	 สุทิสา		 เม้ยขันหมาก	
	๑๑๘๐	 ซัมรีย์		 ดิ้ง	
	๑๑๘๑	 ณัฐธีร์		 วัชรินทร์กร	

	๑๑๘๒	 ณัฐพล		 ศรีจันทร์	
	๑๑๘๓	 ธนธรณ์		 ประเสริฐเพชรมณี
๑๑๘๔	 นัฐวัฒน์		 ฆังรัตนะ	
	๑๑๘๕	 เป็นหนึ่ง		 จัตุวานิช	
	๑๑๘๖	 พิชญุตม์		 ณ	พัทลุง	
	๑๑๘๗	 พิสิษฐ์ชัย		 มาแดง	
	๑๑๘๘	 ภาณุพงศ์		 เปกปุก	
	๑๑๘๙	 วัชรวิทย์		 สังข์เพ็ชร์	
	๑๑๙๐	 วายุ		 วีนาด๊ะ	
	๑๑๙๑	 ศิวัช		 ทองศิริพันธ์	
	๑๑๙๒	 ศุภกรณ์		 เอียดแก้ว	
	๑๑๙๓	 อนิรุทธ์		 หนูอุไร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	รัฐประศาสนศาสตร์
๑๑๙๔	 เกวรินทร์		 เภาบรรยงค์
	๑๑๙๕	 ชนกนันท์		 บุญช่วย
	๑๑๙๖	 ชนิกานต์		 เมืองทวี
	๑๑๙๗	 ชลิดา		 ย่องเซ่ง
	๑๑๙๘	 ฐิติพร		 ทองผ่อง
	๑๑๙๙	 ณภัทร		 มะณีจันทร์
	๑๒๐๐	 เตชินี		 สุขลิ้ม		
	๑๒๐๑	 นัซมี		 สะแต		
	๑๒๐๒	 บงกช	 จันไทย
	๑๒๐๓	 ปฐมา		 ชินวงศ์
	๑๒๐๔	 ปาณิสรา		 โครธาสุวรรณ์
	๑๒๐๕	 ภัทรศยา		 ถิ่นลิพอน
	๑๒๐๖	 ภาวรินทร์		 กล�่ามาศ
	๑๒๐๗	 มัทนาวดี		 ทองสกุล
	๑๒๐๘	 วณิชชา		 ส่งเสริม
	๑๒๐๙	 ศรุตา		 ไชยรัตน์
	๑๒๑๐	 ศศิวิมล		 เพ็ชรจ�ารัส
	๑๒๑๑	 สุธาษิณี		 หมื่นราษฏร์
	๑๒๑๒	 อัศรีณีย์		 มะนาวี
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	๑๒๑๓	 จิรกิตติ์		 บุญน้อย
	๑๒๑๔	 ว่าที่ร้อยตรีไซฟุดดีน	อาแวสือแม
	๑๒๑๕	 ถิรนัย		 แซ่ลี่	 	
	๑๒๑๖	 ธนะพัฒน์		 มัธยม		
	๑๒๑๗	 ธนา		 ฐานะกาญจน์
	๑๒๑๘	 ธานินทร์		 เมืองสง	 	
๑๒๑๙	 ไฟซอน		 บิลละเต๊ะ
	๑๒๒๐	 ภาณุเดช		 บุญน้อย	
๑๒๒๑	 ภานุวัฒน์		 พลประสิทธิ์
	๑๒๒๒	 มูฮัมหมัดอาริฟ		อินทรคีรี
	๑๒๒๓	 วิทยา		 บุญมีชัย
	๑๒๒๔	 วีระเทพ		 มาลยารม
	๑๒๒๕	 สุรเชษฐ์		 บุญแม้น
	๑๒๒๖	 อชิตพล		 สวัสดิ์	 	
	๑๒๒๗	 อนาวิล		 คงบุญ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	ภูมิศาสตร์
๑๒๒๘	 กานชนก		 แก้วทอง
	๑๒๒๙	 ณัสรินทร์		 สันอิ	 	
	๑๒๓๐	 ทรงพร		 แก้ววิชิต
	๑๒๓๑	 นัฐชฎาวี		 ขุนภิบาล
	๑๒๓๒	 นัทธมน		 ประสานพจน์
	๑๒๓๓	 นันฑิตา		 กฤษณาพันธ์
	๑๒๓๔	 ประไพพิศ		 ชอบแต่ง
	๑๒๓๕	 ประภาทิพย์		 เพชรเมือง
	๑๒๓๖	 ปาริษา		 จันทองคง
	๑๒๓๗	 ปิยธิดา		 ย่องเซ่ง
	๑๒๓๘	 พิพักสร		 แก้วมณี
	๑๒๓๙	 เพ็ญศิริ		 เยี่ยมในเมือง
	๑๒๔๐	 มูรนา		 อภิบาลแบ
	๑๒๔๑	 วรัญญา		 รักศิลป์
	๑๒๔๒	 วิลาพรรณ		 มณีประวัติ
	๑๒๔๓	 ศิริลักษณ์		 เทือกทักษ์

	๑๒๔๔	 สุนิษา		 ช่วยพันธ์
	๑๒๔๕	 สุนิสา		 สงวนพันธ์
	๑๒๔๖	 อรุณรัตน์		 สุวรรณมณี
	๑๒๔๗	 อารดา		 บุญราศรี	 	
	๑๒๔๘	 กิตกรณ์		 ไตรเดช
	๑๒๔๙	 นาอีฟ		 ยีเฮง	 	
	๑๒๕๐	 มรกต		 ปิ่นมณี
	๑๒๕๑	 มูฮัมหมัดนิสสัน		ยูโซ๊ะ	 	
	๑๒๕๒	 อิดริส		 จอมจางวาง
	๑๒๕๓	 อิทธิพล		 สุวรรณการณ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
๑๒๕๔	 กัลยรัตน์		 หนูทองแก้ว
	๑๒๕๕	 ขวัญจิรา		 ชูสิงห์แค
	๑๒๕๖	 เครือเพชร		 ช่วยอ่อน
	๑๒๕๗	 จันทกานต์		 ศรีสุวรรณ
	๑๒๕๘	 จุฑามณี		 สงมา
	๑๒๕๙	 จุฑารัตน์		 ชุมรัตน์	
	๑๒๖๐	 จุฬารัตน์		 เป็นทาน
	๑๒๖๑	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิดา	ยาชะรัด	
	๑๒๖๒	 ชลรดา		 วีระสุข	
	๑๒๖๓	 ซูไรดา		 แก้วพรหม	
	๑๒๖๔	 ฐิติมา		 เศรษฐาชัย	
	๑๒๖๕	 ณัฏฐา		 จันทรัตน์	
	๑๒๖๖	 ณัฏฐา		 สงเคราะห์	
	๑๒๖๗	 ณัฐชนันท์พร		 เชื้อประกอบการ	
	๑๒๖๘	 ณัฐรดา		 เฟื่องปัญญา	
	๑๒๖๙	 ณัฐริกา		 แสงหิรัญ	
	๑๒๗๐	 ทิพย์วิมล		 ด�าริ	
	๑๒๗๑	 ธัญรดา		 มะเลโลหิต	
	๑๒๗๒	 ธัญสิริ		 แซ่หนา	
	๑๒๗๓	 ธิดารัตน์		 เลิศสุวรรณ์	
	๑๒๗๔	 นะดาย์		 เหมซ๊ะ	
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๑๒๗๕	 บัดรีย๊ะห์		 อุมา	
	๑๒๗๖	 บุญฑริกา		 ขวัญจันทร์	
	๑๒๗๗	 บุศราวดี		 จิระนิล	
	๑๒๗๘	 ปนัดดา		 กั่วพานิช	
	๑๒๗๙	 ปิ่นตะวัน		 แกล้วทนงค์	
	๑๒๘๐	 ปิ่นประภา		 เมฆรัตน์	
	๑๒๘๑	 ปุณยวีร์		 แก้วประสิทธิ์	
	๑๒๘๒	 เปมิกา		 ขาวสุด	
	๑๒๘๓	 พนาวัลย์		 ทองด้วง	
	๑๒๘๔	 พลอยชฎา		 ธนาวุฒิ	
	๑๒๘๕	 พัชดา		 สุทธิสังข์	
	๑๒๘๖	 พัชรีภรณ์		 ไชยศรีจันทร์	
	๑๒๘๗	 พิชชาพร		 สินเสน่ห์	
	๑๒๘๘	 พิชญ์นรี		 จินตนปัญญา	
	๑๒๘๙	 ภควดี		 ภุชงค์สินธ์	
	๑๒๙๐	 ยวิษฐา		 ขวัญเพชร	
	๑๒๙๑	 รสกร		 อร่ามเรือง	
	๑๒๙๒	 รัชกร		 บุญชุม	
	๑๒๙๓	 ลลินีย์		 มะถาวร	
	๑๒๙๔	 วรรณกร		 มาณะการณ์	
	๑๒๙๕	 วรากร		 เกิดล�าเจียก	
	๑๒๙๖	 วรางคณา		 แซ่เฮ้า	
	๑๒๙๗	 วรางคณา		 ด�าดี	
	๑๒๙๘	 วาเลน		 อิ้วเส้ง	
	๑๒๙๙	 ศศิปรียา		 แปะแนะ	
	๑๓๐๐	 ศิริลักษณ์		 ชูแก้ว	
	๑๓๐๑	 สุภาวรรณ์		 ชูแก้ว	
	๑๓๐๒	 อนัญญา		 จาระโห	
	๑๓๐๓	 อรธิญา		 ไชยสุขัง	
๑๓๐๔	 อรวรา		 จิตตระกูล
	๑๓๐๕	 อัฟนาน		 ยาซิ		
	๑๓๐๖	 ฮาวารี		 บือราเฮง
	๑๓๐๗	 ชกากานต์		 ยุติธรรมนนท์

	๑๓๐๘	 ตรีทัศน์		 วารุณี		
	๑๓๐๙	 ตันติกร		 สุวรรณรัตน์
	๑๓๑๐	 นันทวัฒน์		 อนุรักษ์
	๑๓๑๑	 ปัญญ์นัฐ		 โชติบัณ
	๑๓๑๒	 สราวุฒิ		 กองพรม
	๑๓๑๓	 สิทธา		 พรหมอินทร์
	๑๓๑๔	 อาวิส		 หะยีมัด

สาขาวิชา	การบริหารและพัฒนาชุมชน
	๑๓๑๕	 จุติพร		 ฮกอั้น		
	๑๓๑๖	 ชนกนันท์		 เสนีย์วงศ์
	๑๓๑๗	 ชมพูนุช		 สุวรรณการณ์	 	
	๑๓๑๘	 ชลลดา		 ตั่นเล่ง		
	๑๓๑๙	 ชลศิริ		 ยวงใย		
	๑๓๒๐	 ชลิดา		 พงษ์ธนานิกร
	๑๓๒๑	 ซัลมี		 แคเมาะ
	๑๓๒๒	 ฐปิยา		 ไชยพรม
	๑๓๒๓	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐนิชา	จันทรักษ์
	๑๓๒๔	 ณัฐพร		 ทองฤทธิ์นุ่น
	๑๓๒๕	 ธนาภรณ์		 นิลโมทย์
	๑๓๒๖	 ธัญลักษณ์		 เพชรหนูเสด
	๑๓๒๗	 นาดีมะห์		 มะแซ		
	๑๓๒๘	 ปวีณรัตน์		 สอนชัด
	๑๓๒๙	 พรชนก		 แก้วประดับ
	๑๓๓๐	 พัชรีพงษ์		 เพชรยอดศรี
	๑๓๓๑	 แพรพรรณ		 นวลขาว	
๑๓๓๒	 ภัชลดา		 นิติธรเมธา
	๑๓๓๓	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทรกันย์	พรหมเกตุ
	๑๓๓๔	 ภัทราพร		 แก้วกิริยา
๑๓๓๕	 ภาสินี		 เส้งเนตร
	๑๓๓๖	 มณฑิตา		 หนูแดง
	๑๓๓๗	 รุจิเรศ		 ชัยสงคราม
	๑๓๓๘	 ฤดี		 บุญพรม
	๑๓๓๙	 วชิรปราณี		 วิสารทพงศ์
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	๑๓๔๐	 วรรณกานต์		 พุทธรักษ์
	๑๓๔๑	 วรรณวิศา		 ชนะบางแก้ว
	๑๓๔๒	 วรินทร		 ชัยสิทธิ์
	๑๓๔๓	 ศศิรัตน์		 ทองเรือง
	๑๓๔๔	 สิราวรรณ		 สายอ๋อง
	๑๓๔๕	 สุนิษา		 เชื้อพราหมณ์
	๑๓๔๖	 สุวรรณี		 มณีรัตน์
	๑๓๔๗	 จักรกฤษณ์		 สิริสมบุญสิน
	๑๓๔๘	 จิรเมธ		 ไกรเกรอะ
	๑๓๔๙	 เจษฎาภรณ์		 บุญรัตน์
	๑๓๕๐	 ณัฐพล		 ศรีวะปะ
	๑๓๕๑	 ณัฐวุฒิ		 หมัดอาดัม
	๑๓๕๒	 ทักษ์ดนัย		 ชูหว่าง		
	๑๓๕๓	 ธนิน		 คงประดิษฐ์	
	๑๓๕๔	 ธีรภัทร์		 รัตนา	
	๑๓๕๕	 มนต์ชัย		 ยอดขวัญ
	๑๓๕๖	 ราชันย์		 หล�าจะนะ

สาขาวิชา	การพัฒนาชุมชน
๑๓๕๗	 ชญานิน		 ทองน้อย	 	
๑๓๕๘	 มัญชุสร		 โชติทิ่งช่วง

สาขาวิชา	บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
๑๓๕๙	 กมลลักษณ์		 หนูทอง
	๑๓๖๐	 ขวัญจิรา		 ถวิล	 	
	๑๓๖๑	 จรรยา		 หีดเขียว
	๑๓๖๒	 นิชาภา		 พรมยอด
	๑๓๖๓	 นิฎฐะกา		 ชูชื่น	 	
	๑๓๖๔	 พนิดา		 อินทอง
	๑๓๖๕	 ภัทรวดี		 บ�าเพิงรัตน์
	๑๓๖๖	 มนัสนันท์		 จันทบุรี
	๑๓๖๗	 ยุภาพร		 หวังนุ้ย
	๑๓๖๘	 รักชนก		 กาญจนะ

	๑๓๖๙	 ลัยลาซาลีกีน		 กาซอ	 	
	๑๓๗๐	 วิภาดา		 แซ่ลิ้ม		
	๑๓๗๑	 สุไรนา		 มะหะหมัด
	๑๓๗๒	 ฮุซนา		 หลีเส็น
	๑๓๗๓	 กฤษณะ		 อ่อนแก้ว
	๑๓๗๔	 กิตติมศักดิ์		 รัตนมณี
	๑๓๗๕	 ชญานนท์		 ณ	พิบูลย์
	๑๓๗๖	 ณัฐนันทน์		 หวันเต๊ะ
	๑๓๗๗	 ธนภัทร		 ชูสิงห์	 	
	๑๓๗๘	 ธฤต		 ศรนิรันดร์
	๑๓๗๙	 รัชพล		 อุทุมพร
	๑๓๘๐	 เลิศวรรธน์		 สังข์วิเศษ
	๑๓๘๑	 วรวิทย์		 บรรจง		
	๑๓๘๒	 วรุณ		 ขุนฤทธิ์
	๑๓๘๓	 วีรภัทร		 ยกศิริ	 	
	๑๓๘๔	 สาริศ		 สงค์ปาน
	๑๓๘๕	 เอกคริษฐ์		 ชูแก้ว	 	

สาขาวิชา	ประวัติศาสตร์
๑๓๘๖	 กนกวรรณ		 จันทศรี	
๑๓๘๗	 กรกนก		 พิจิตร		 	
๑๓๘๘	 กัณฐิกา		 ด้วงสุข	
	๑๓๘๙	 กันต์กนิษฐ์		 อยู่เจริญ	
	๑๓๙๐	 กาญจนาพร		 สิงคโปร์	
	๑๓๙๑	 กานต์สิริ		 ขวัญเกื้อ	
	๑๓๙๒	 เขมฤทัย		 กันตังกุล	
	๑๓๙๓	 จริยาพร		 จันทร์เกตุ	
	๑๓๙๔	 ชนิตา		 สมสุข	
	๑๓๙๕	 ชลิตา		 ช่อดอก	
	๑๓๙๖	 ญาณิศา		 เพชรสวัสดิ์	
	๑๓๙๗	 ณัฐณิชา		 นวลละออง	
	๑๓๙๘	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงถิรดา	แกล้วทนงค์	
	๑๓๙๙	 นฤมล		 ชูช่วย	
	๑๔๐๐	 นวพร		 มณีมัย	
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	๑๔๐๑	 นันธิดา		 แม่นทอง	
	๑๔๐๒	 บุณยารักษ์		 บัวแก้ว	
	๑๔๐๓	 ปฐมาวดี		 ชูศรี	
	๑๔๐๔	 ปทุมพร		 ปะทา	
	๑๔๐๕	 ปริยากร		 ชูไทย	
	๑๔๐๖	 ฝารีด๊ะ		 เกษสุวรรณ	
	๑๔๐๗	 ภาวิตรี		 ธรรมรักษา	
	๑๔๐๘	 มนัสวี		 อินทรส	
	๑๔๐๙	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรติมา	เกศสุวรรณ	
	๑๔๑๐	 ศริญยา		 ละเบ็ญหรูน	
	๑๔๑๑	 สุกัญญา		 เกษมกุล	
	๑๔๑๒	 สุจิตรา		 ส.สกุล	
	๑๔๑๓	 สุทธิกานต์		 ติ้นเส้ง	
	๑๔๑๔	 สุภาพร		 อินทร์รัตน์	
	๑๔๑๕	 สุวภัทร		 แสงอินทร์	
	๑๔๑๖	 โสมศศิ		 เชี่ยววงศ์วิทย์	
	๑๔๑๗	 อรัญญา		 สมทรง
	๑๔๑๘	 กิตติทัต		 แก้วมณี
	๑๔๑๙	 เกรียงไกร		 เเก้วยอดทอง
	๑๔๒๐	 ชนาธิป		 พิทักษ์วงศ์	 	
๑๔๒๑	 เตชพัฒน์		 ศรีขวัญ
	๑๔๒๒	 ทัศพร		 กั่วพานิช
	๑๔๒๓	 นรากร		 เกตุโยธิน
	๑๔๒๔	 พงศธร		 ขวัญบิดา
	๑๔๒๕	 พลวัฒน์		 อินทองแก้ว
	๑๔๒๖	 พีรธัช		 เกิดบ้านคราม
	๑๔๒๗	 ภราดร		 วิจิตรจินดา
	๑๔๒๘	 รัชนาท		 จันทรักษ์
	๑๔๒๙	 สมชาย		 แป้นชุม
	๑๔๓๐	 อภิสิทธิ์		 ลาหมีด
	๑๔๓๑	 อลงกต		 พัลวัน		
	๑๔๓๒	 อัมรินทร์		 ไชยแดง
	๑๔๓๓	 อาคม		 อุยสุย		
	๑๔๓๔	 เอเชีย		 หงษ์โสภา

สาขาวิชา	ภาษาจีน
๑๔๓๕	 กนกพร		 สุวรรณวัฒน์
	๑๔๓๖	 กนิษฐา		 ศรีเกตุ		
	๑๔๓๗	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาดา	สกูลเด็น
	๑๔๓๘	 ขวัญพร		 กปิลกาญจน์
	๑๔๓๙	 ครองขวัญ		 สกุลคง
	๑๔๔๐	 จันทร์ธิมา		 รักษ์วงศ์
	๑๔๔๑	 จินตนา		 แซ่ยับ		
	๑๔๔๒	 ชรินรัตน์		 เขียดแหละ
	๑๔๔๓	 ชาลิสา		 บุญศาสตร์
	๑๔๔๔	 โชติกา		 ดิลกนวฤทธิ์	 	
๑๔๔๕	 ณฐกมล		 ปรีชาวุฒิเดช	
	๑๔๔๖	 ณัฐกานต์		 สุขเนี่ยว	
	๑๔๔๗	 ณัฐธิดา		 บุญช่วย	
	๑๔๔๘	 ณัฐธิดา		 เวชศาสตร์	
	๑๔๔๙	 ณัฐมน		 ใส่ท้ายดู	
	๑๔๕๐	 ธนัตดา		 ชายเกตุ	
	๑๔๕๑	 ธัญชนก		 ด�ารงกูล	
	๑๔๕๒	 ธันย์ชนก		 แซ่ชี	
	๑๔๕๓	 นฤมล		 แซ่ซึ่ง	
	๑๔๕๔	 นันทินี		 ชุมแคล้ว	
	๑๔๕๕	 นาซนีน		 สารีมะแซ	
	๑๔๕๖	 เนตรสกาว		 ทองปรุง	
	๑๔๕๗	 บุณยานุช		 ศิริพันธ์	
	๑๔๕๘	 ประกายวรรณ		 ทองข�าดี	
	๑๔๕๙	 ปลายฝน		 แก้วมี	
	๑๔๖๐	 ปวริศราณ์		 อธิพัศธนานนท์	
	๑๔๖๑	 ปวีณ์สุดา		 สุวรรณเดชา	
	๑๔๖๒	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นปีนัทธ์	บุญณะทอง
๑๔๖๓	 พิมพ์ลภัส		 ยิ่งด�านุ่น 	
	๑๔๖๔	 พุธิตา		 กสิกูล	
	๑๔๖๕	 เพ็ญฉาย		 ขาวคง	
	๑๔๖๖	 ฟาติมะห์		 เอกชน	
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	๑๔๖๗	 ภาสินี		 วีรเดชะ	
	๑๔๖๘	 ลัดดาพร		 ทองปันจา	
	๑๔๖๙	 วริศรา		 ชูทอง	
	๑๔๗๐	 วิทัญญู		 ภูผาสุข	
	๑๔๗๑	 ศรีวรรณ		 อึ้ง	
	๑๔๗๒	 ศิริลักษณ์		 เนื้ออ่อน	
	๑๔๗๓	 ว่าทีร้่อยตรหีญงิศภุนนัท์	พงษ์พนัธ์เกษม
	๑๔๗๔	 สายธาร		 ช่วยเมือง
	๑๔๗๕	 สิริลักษณ์		 เปอร์หลิน
	๑๔๗๖	 สุทธิดา		 ช่างทองเครือ
	๑๔๗๗	 สุภัสสรา		 เตระจิตต์
	๑๔๗๘	 สุภารัตน์		 จ�าปา	 	
	๑๔๗๙	 อทิตยา		 จันทร์แก้ว
	๑๔๘๐	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิชญา	ชูขาว
	๑๔๘๑	 อภิสรา		 แซ่เลื่อง
	๑๔๘๒	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน	แก่นจันทร์
	๑๔๘๓	 อัญชลีพร		 ไชยชะนะ
	๑๔๘๔	 อัลฮุซณา		 หัดหมัด
	๑๔๘๕	 อาทิตยา		 บุญราศรี
	๑๔๘๖	 อาภาพร		 ช่างดี	 	
	๑๔๘๗	 อารีดา		 อับดุลดานิง
	๑๔๘๘	 อารีรัตน์		 เจริญสุข
	๑๔๘๙	 ฮาบีบะห์		 มุเสะ	 	
	๑๔๙๐	 นิรวิทธ์		 คงสบาย	
	๑๔๙๑	 ปรเมศวร์		 ทองอ่อน
	๑๔๙๒	 พงศกร		 จุลบุตร
	๑๔๙๓	 พิชัยยุทธ		 อักษรวงศ์
	๑๔๙๔	 มินฟารี		 นะแหล่
	๑๔๙๕	 ศักดิ์นรินทร์		 แสงสว่าง

สาขาวิชา	ภาษาญี่ปุ่น
๑๔๙๖	 กัญญารัตน์		 เกาะกลาง
	๑๔๙๗	 ชนันภรณ์		 เหล่าพิเชียรพงษ์
	๑๔๙๘	 ฐิติมา		 ขุนเพ็ชร

	๑๔๙๙	 ณัฐกานต์		 พลฤทธิ์
	๑๕๐๐	 ณัฐชยา		 พันธุเล่ง
	๑๕๐๑	 ณัฐชา		 สงเคราะห์	
๑๕๐๒	 ณัฐธิดา		 ฤกษ์พล
	๑๕๐๓	 ณัฐพร		 ทองมี		
	๑๕๐๔	 ดลภัค		 ทองน้อย
	๑๕๐๕	 ทิพวรรณ		 ทองชื่น
	๑๕๐๖	 ปิยภาณี		 หนูนุ่น		
	๑๕๐๗	 พรลภัส		 จันทิมี		
	๑๕๐๘	 พรลภัส		 รัตนชล
	๑๕๐๙	 พิชญ์สินี		 จินดาวงศ์
	๑๕๑๐	 พิไลพร		 ยอดส�าอางค์
	๑๕๑๑	 ภัทรารัตน์		 มลิพันธุ์
	๑๕๑๒	 มัสยา		 หวันสู		
	๑๕๑๓	 ลักษิกา		 ศรีเหลือง
	๑๕๑๔	 วราภรณ์		 นามสว่าง
	๑๕๑๕	 วริศรา		 อุ่ยสกุล
	๑๕๑๖	 วิชชุดา		 ชูแท่น		
	๑๕๑๗	 โศภนิศ		 ไทยราช
	๑๕๑๘	 สุภาภรณ์		 อาจสู้ศึก
	๑๕๑๙	 อารีรัตน์		 เขียวหลี
	๑๕๒๐	 อิสรานันท์		 แพเพชร
	๑๕๒๑	 ชาญวิทย์		 สระแก้ว
	๑๕๒๒	 ทรงเกียรติ		 โสภณ		
	๑๕๒๓	 ทัตธน		 ชินพงษ์	 	
	๑๕๒๔	 ธนกร		 สันตะโร	
	๑๕๒๕	 ธนชาติ		 ชาติสุวรรณ
	๑๕๒๖	 วรภพ		 คุ้มประยูร
	๑๕๒๗	 หิรัญ		 สายทอง

สาขาวิชา	ภาษาไทย
๑๕๒๘	 กนกพร		 เลิศแล้ว
	๑๕๒๙	 กนกวรรณ		 นาคอนันต์	 	
๑๕๓๐	 กมลวรรณ		 สุขสบาย	
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	๑๕๓๑	 กัญชลิกา		 จินา	
	๑๕๓๒	 เกรวรรณ		 บุญแนบ	
	๑๕๓๓	 แก้วนภา		 จันทวงศ์	
	๑๕๓๔	 จิตตินี		 หอยสกุล	
	๑๕๓๕	 จิตติวรรณ		 ยมรัตน์	
	๑๕๓๖	 จุฑามาศ		 ค�าแหง	
	๑๕๓๗	 จุฑามาศ		 จิตแก้ว	
	๑๕๓๘	 เจนจิรา		 ยัฆพันธ์	
	๑๕๓๙	 ฉัตรทริกา		 จันทวงศ์	
	๑๕๔๐	 ชุติมา		 เสลา	
	๑๕๔๑	 ซาวาลียะห์		 ติโบซู	
	๑๕๔๒	 ณัฐริกาญจน์		 คงแก้ว	
	๑๕๔๓	 ธันยกร		 สารมาศ	
	๑๕๔๔	 ธิติมา		 ขันธ์ภักดี	
	๑๕๔๕	 นราทิพย์		 ไชยภูมิ	
	๑๕๔๖	 ปนัดดา		 โดงกูล	
	๑๕๔๗	 ปาริฉัตร		 เทพยศ	
	๑๕๔๘	 ปุรินทิพย์		 ปุรินทราภิบาล	
	๑๕๔๙	 พรชนก		 เพชรหนู	
	๑๕๕๐	 พรพิรา		 พรมโอภาษ	
	๑๕๕๑	 มุทิตา		 สุทธิประจักษ์	
	๑๕๕๒	 วิภารัตน์		 ไกรนรา	
	๑๕๕๓	 ศรสุภา		 อักษรภักดี	
	๑๕๕๔	 ศศินา		 ด�าเกิด	
	๑๕๕๕	 ศุภกานต์		 ปลอดนุ้ย	
	๑๕๕๖	 สัณห์สิรี		 บุญฤทธิ์	
	๑๕๕๗	 สิรีธร		 ศรีสวัสดิ์	
	๑๕๕๘	 สุชาดา		 สุดจันทร์	
	๑๕๕๙	 สุชิตา		 บูยุโสะ
	๑๕๖๐	 สุธาสินี		 สงวนเกตุ
	๑๕๖๑	 สุภาวิดา		 เพ็งเทพ
	๑๕๖๒	 อรไพลิน		 สุวรรณหงษ์
	๑๕๖๓	 อามานี		 เจ๊ะหะมะ

	๑๕๖๔	 ดิเรก		 วงศ์กีรติเมธาวี
	๑๕๖๕	 ทยากร		 บุญจันทร์
	๑๕๖๖	 นนทชัย		 ชูวรรณรักษ์
	๑๕๖๗	 มงคล		 พรหมพูล
	๑๕๖๘	 มาหามะไฟซู		 กูตงกือเด็ง
	๑๕๖๙	 มูฮามัตรุสดาน		 เกษธิมา
	๑๕๗๐	 ศิวกร		 แรกรุ่น
	๑๕๗๑	 สรศักดิ์		 มุกดารัตน์
	๑๕๗๒	 อาซีส		 เวชสิทธิ์

สาขาวิชา	ภาษามลายู
๑๕๗๓	 ซูใบด๊ะ		 โตะหัด
	๑๕๗๔	 โซฟีนา		 ยามาตะแม็ง
	๑๕๗๕	 โซเฟีย		 เจะเแว
	๑๕๗๖	 โซไรด้า		 หล�าเบ็นสะ
	๑๕๗๗	 นัจมะฮ์		 ดูมีแด		
	๑๕๗๘	 นิซรีน		 เด็นจิ	 	
	๑๕๗๙	 มูเนาวาเร๊าะห์		 อาดัมส์
	๑๕๘๐	 อันดา		 สุวรรณวัฒน์
	๑๕๘๑	 อัยซะห์		 มะมิง	 	
	๑๕๘๒	 อาทิตยา		 บิลอะหลี
	๑๕๘๓	 อาริณี		 ลาเตะ		
	๑๕๘๔	 อาอินชะห์		 ปูหยัง		
	๑๕๘๕	 ฮัสนีย์		 เด็นมูณี
	๑๕๘๖	 อัฟฟาน		 ยาพา	 	

สาขาวิชา	ภาษาอังกฤษ
๑๕๘๗	 กมลชนก		 รัตนมุณี	
	๑๕๘๘	 กรกนก		 คงเรือง	
	๑๕๘๙	 กรรณิการ์		 สิทธิยานนท์	
	๑๕๙๐	 กัณฐิกา		 เพ็ชร์วงศ์	
	๑๕๙๑	 กิตติกา		 นิลสุวรรณ	
	๑๕๙๒	 จรรยพร		 ลูกมณี	
	๑๕๙๓	 ชฎารัตน์		 ชูนุ้ย	
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	๑๕๙๔	 ชนกสุดา		 รักโข	
	๑๕๙๕	 ชนิกานต์		 ศรีอินทร์	
	๑๕๙๖	 ชาลิณี		 อินชุม	
	๑๕๙๗	 โซมาเรีย		 แย	
	๑๕๙๘	 ณัชชา		 ศรีทองไหม	
	๑๕๙๙	 ณัฏฐธิดา		 ขาวทอง	
	๑๖๐๐	 ณัฐธิดา		 เจือกโว้น	
	๑๖๐๑	 ณัฐรัตน์		 ยั่งยืน	
	๑๖๐๒	 ดวงนภา		 ทองสีนุ่น	
	๑๖๐๓	 นนนี่		 โชติผล	
	๑๖๐๔	 นภัส		 อยู่พุ่ม	
	๑๖๐๕	 นภัสวรรณ		 กรุงเกษม	
	๑๖๐๖	 นภัสวรรณ		 รัตนประทีป	
	๑๖๐๗	 นริศา		 อบทอง	
	๑๖๐๘	 นัตชา		 เกษตรกาลาม์	
	๑๖๐๙	 นิอัสวาณี		 กอตอนิโล	
	๑๖๑๐	 นุชณี		 ไชยสิทธิ์	
	๑๖๑๑	 นูยูมะ		 ชุมเส็น	
	๑๖๑๒	 ปณิษฐา		 อนุสรณ์	
	๑๖๑๓	 ปนัดดา		 นวนจันทร์	
	๑๖๑๔	 ปวีณ์นุช		 ตุลยสุข	
	๑๖๑๕	 ปวีณา		 ชูโฉม
	๑๖๑๖	 ปาณิศา		 จินดาวงษ์	
	๑๖๑๗	 ปาลิตา		 อนันตัง	
	๑๖๑๘	 ปิยภัทร์		 เลื่อนลอย	
	๑๖๑๙	 ปุณยวีร์		 จงอักษร	
	๑๖๒๐	 พัณณิตา		 แก้วยอดทอง	
	๑๖๒๑	 พิชญาภัค		 ลิ้มประเดิมธรรม	
	๑๖๒๒	 พิชามญชุ์		 สุวรรณวงศ์	
	๑๖๒๓	 ฟาติน		 ฮูลู	
	๑๖๒๔	 ภรณ์ศิริ		 จิตต์ชะนะ	
	๑๖๒๕	 ภัทร์นฤน		 จันทร์ชู	
	๑๖๒๖	 มลทกาญจน์		 เดชเกิด	
	๑๖๒๗	 มลธิญา		 สุเมธีวรศักดิ์	

	๑๖๒๘	 มูรนี		 ยีเจ๊ะแว	
	๑๖๒๙	 รัตนาพร		 รักสุย	
	๑๖๓๐	 ลีลา		 เจ๊ะมะ	
	๑๖๓๑	 วรรณฉัตร		 สุวรรณโณ	
	๑๖๓๒	 วิชิตา		 ทองอนันต์	
	๑๖๓๓	 ศศิกานต์		 ทองฉิม	
	๑๖๓๔	 ศศิวิมล		 พานิชการ	
	๑๖๓๕	 ศุภกาญจน์		 ภู่ทรัพย์มี	
	๑๖๓๖	 สุทธิดา		 โยวะรส	
	๑๖๓๗	 สุพิชชา		 ศรีสาคร	
	๑๖๓๘	 สุภัสราภรณ์		 นุ่นมา	
	๑๖๓๙	 เสาวลักษณ์		 เกษมุล	
	๑๖๔๐	 หทัยรัตน์		 เงานอ	
	๑๖๔๑	 อรณิชา		 เดชอรัญ	
	๑๖๔๒	 อรทัย		 สะกุล	
	๑๖๔๓	 อังควิภา		 สามทอง	
	๑๖๔๔	 อาเรียนา		 มะแซ	
	๑๖๔๕	 ไฮร์ริน		 บิลยะลา
	๑๖๔๖	 กิติศักดิ์		 สุวรรณโชติ
	๑๖๔๗	 เชาวพงศ์		 ช้องประเสริฐ
	๑๖๔๘	 ซิดดิ๊ก		 แกสมาน
	๑๖๔๙	 ธนพล		 นิลวรรณ
	๑๖๕๐	 นราธร		 ลิ่วรุ่งโรจน์
	๑๖๕๑	 บรรณวัชร		 อนันตพันธ์
	๑๖๕๒	 ปรมินทร์		 สันเกาะ
	๑๖๕๓	 ประวีณวัชร์		 ชูนวล		
	๑๖๕๔	 ปรัชญา		 ปาละกุล	 	
	๑๖๕๕	 ฟารฮัน		 หวันละเต๊ะ
	๑๖๕๖	 มูฮัมมัด		 ชายมะ
	๑๖๕๗	 มูฮัมหมัดชารีฟ		แซแน		
	๑๖๕๘	 ยุรนันท์		 สัวรัมย์
	๑๖๕๙	 สถาพร		 ลีวุฒิประเสริฐ
	๑๖๖๐	 อันนูวา		 บินดือเร๊ะ
	๑๖๖๑	 อาฮามัด		 ดือราแม
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สาขาวิชา	สารสนเทศศึกษา	
	๑๖๖๒	 เนติธร		 สิงห์โตอ่อน

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา	ชีววิทยา
๑๖๖๓	 ตวงพร		 สุนทรชัยนุกุล
	๑๖๖๔	 สโรชา		 พลันการ

สาขาวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ
	๑๖๖๕	 ผกาภรณ์		 เล่งล้วน	
๑๖๖๖	 ยูไรนา		 มะหมัด	

สาขาวิชา	ฟิสิกส์
๑๖๖๗	 จักรพันธ์		 ชัยสุวรรณ

สาขาวิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์
๑๖๖๘	 จิรภัทร		 ผดุงกิจ

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา	คณิตศาสตร์
๑๖๖๙	 เสาวลักษณ์		 ขันแก้ว

สาขาวิชา	เคมี
๑๖๗๐	 จิรัชญา		 อ�าลอย
	๑๖๗๑	 ณัฐธิชา		 สิทธิชัย
	๑๖๗๒	 วัชราภรณ์		 พิบูลย์	

สาขาวิชา	จุลชีววิทยา
๑๖๗๓	 กรรณิการ์		 บุญแก้ว

สาขาวิชา	ชีววิทยา
๑๖๗๔	 อินฑิราภรณ์		 เพ็ชรน�้าแดง

สาขาวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๖๗๕	 โซฟียา		 ดอเส็น
	๑๖๗๖	 เดียวาตี		 เจ๊ะอุบง	

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	คณิตศาสตร์
๑๖๗๗	 กัลยรัตน์		 จิตราวุธ
	๑๖๗๘	 กาญจนา		 อารีวงศ์
	๑๖๗๙	 เกตสุณี		 ยืนยาว
	๑๖๘๐	 ขนิษฐา		 สืบสุข		
	๑๖๘๑	 จิรนันท์		 ถิ่นไทรขึง
	๑๖๘๒	 จีฮาน		 สมานขาเดร์
	๑๖๘๓	 จุฑาทิพย์		 เพชรอ�าพล
	๑๖๘๔	 ชิดชนก	 แสงจันทร์
	๑๖๘๕	 ชีฮาม		 ดือราโอะ
	๑๖๘๖	 ต่วนเย๊าะ		 โมง		
	๑๖๘๗	 ธมลวรรณ		 พรหมขวัญ	
๑๖๘๘	 นพวรรณ		 หนูทอง	
	๑๖๘๙	 นราพร		 ซิวเซ่ง	
	๑๖๙๐	 นาเดีย		 ซีนารี	
	๑๖๙๑	 นูรฮาพีซา		 ซาเมาะ	
	๑๖๙๒	 นูรฮายาตี		 อิง	
	๑๖๙๓	 โนรปาดีละห์		 นาวี	
	๑๖๙๔	 ปรียารัตน์		 พรหมจันทร์	
	๑๖๙๕	 ปุณิกา		 ขวัญทอง	
	๑๖๙๖	 ผกามาศ		 ต่างสี	
	๑๖๙๗	 พนิดา		 บัวปาน	
	๑๖๙๘	 พรชนก		 หมอยาดี	
	๑๖๙๙	 ฟารีดา		 เวลาดี	
	๑๗๐๐	 ฟิรดาว		 แวกือจิ	
	๑๗๐๑	 มาลินี		 ดาโอะ	
	๑๗๐๒	 มุสลีมะห์		 ซูละ	
	๑๗๐๓	 รออียะห์		 เจ๊ะบู	
	๑๗๐๔	 วรัญญา		 พรมด�า	
	๑๗๐๕	 ศศินา		 คงทอง	
	๑๗๐๖	 สุธิดา		 ดิษบุตร	
	๑๗๐๗	 สุนันทนา		 พูลเงิน	
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	๑๗๐๘	 เสาวลักษณ์		 นักร�า	
	๑๗๐๙	 อภิญญา		 แก้วบัวรัต	
	๑๗๑๐	 จรูญศักดิ์		 สารบัญ	
	๑๗๑๑	 ไซนูดีนร์		 แวบือราเฮ็ง	
	๑๗๑๒	 ฌานชนะ		 จันทร์ศรีบุตร	
	๑๗๑๓	 ณยศ		 เกิดเกลี้ยง	
	๑๗๑๔	 ธิติสรณ์		 พิพัฒน์	
	๑๗๑๕	 บุญรัก		 นามวงค์	
	๑๗๑๖	 พรหมพิริยะ		 พรหมศิลา	
๑๗๑๗	 ฟุรกอน		 โอกาส

สาขาวิชา	เคมี
๑๗๑๘	 ณัฐวดี		 สุธรรมานนท์
	๑๗๑๙	 ณัฐสุดา		 คงเพชร
	๑๗๒๐	 นารีรัตน์		 อินทร์อักษร
	๑๗๒๑	 นุรไอนีย์		 มามะ	 	
	๑๗๒๒	 พัชรา		 ณ	พัทลุง
	๑๗๒๓	 มะลิวัลย์		 นุ่นใหม่
	๑๗๒๔	 สิริภัทร		 เพชรแก้ว
	๑๗๒๕	 สิริยากร		 บ้าหวั่น
	๑๗๒๖	 อัจฉราพร		 เมืองพูล
	๑๗๒๗	 กฤษฎา		 คงศรี	 	
	๑๗๒๘	 ธนพัฒน์		 ยียมเจริญ

สาขาวิชา	เคมีอุตสาหกรรม
๑๗๒๙	 ชีวาพร		 พงศ์พยัพ
	๑๗๓๐	 ธิดารัตน์		 วิชัยดิษฐ	
๑๗๓๑	 ภัทธีรา		 มีสุข	 	
	๑๗๓๒	 มณฑิตา		 เต็มพร้อม
	๑๗๓๓	 รามนารี		 เตาไธสง
	๑๗๓๔	 สกุลธรัตน์		 องสารา
	๑๗๓๕	 สิตานันท์		 บุญยอด
	๑๗๓๖	 อับดุลเล๊าะห์		 สุหลง

สาขาวิชา	จุลชีววิทยา
	๑๗๓๗	 เกตุวลี		 พลาสิน
	๑๗๓๘	 จิราพร		 จันทร์ผ่อง
	๑๗๓๙	 ชัญญา		 นพสุวรรณ์
	๑๗๔๐	 ซัลวา		 สะอุ	 	
	๑๗๔๑	 ปณิสรา		 เกื้อบุญแก้ว
	๑๗๔๒	 ผริตา		 ขวัญอ่อน
	๑๗๔๓	 พัชรี		 สิทธิมนต์	
๑๗๔๔	 พิมพกานต์		 สังขาว		
	๑๗๔๕	 มณฑิตา		 บัวกิ่ง	 	
	๑๗๔๖	 สิลินทิพย์		 ขุนปริง
	๑๗๔๗	 อรอนงค์		 อินทอง
	๑๗๔๘	 อาภาพร		 เหล่าสิงห์
	๑๗๔๙	 อาริสา		 เพ็ชรรัตน์
	๑๗๕๐	 อารีญา		 เพ็ญสุข
	๑๗๕๑	 เจษฎา		 ถวัลธรรม

สาขาวิชา	ชีววิทยา
๑๗๕๒	 กาวซาร		 ปานาวา
	๑๗๕๓	 เกวลี		 จันทร์ประอบ
	๑๗๕๔	 จันทนิภา		 ทองเดช
	๑๗๕๕	 จิตรกัญญา		 หวานขัน
	๑๗๕๖	 จุไรรัตน์		 พวงทรัพย์
	๑๗๕๗	 เจนจิรา		 ปิยาตู		
	๑๗๕๘	 ชไมพร		 สวัสดิ์เกื้อ
	๑๗๕๙	 ชิษณุชา		 นวลจันทร์
	๑๗๖๐	 ซอบารียะห์		 เละโส๊ะ
	๑๗๖๑	 ซูไรดา		 มะมิง	 	
	๑๗๖๒	 ญาณิศา		 ขันทอง
	๑๗๖๓	 ดาวประกาย		 กองกุล
	๑๗๖๔	 ธัญญลักษณ์		 รัตนวงศ์แข
	๑๗๖๕	 นภัสวรรณ		 ชุมแก้ว
	๑๗๖๖	 นภัสสร		 บุญมา		
	๑๗๖๗	 นาวารี		 ยามา	 	
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	๑๗๖๘	 นุสรา		 อ้อยเป็น
	๑๗๖๙	 บุญสิตา		 ศรีสุขใส
	๑๗๗๐	 บุษยมาส		 ทิพย์รัตน์
	๑๗๗๑	 เบญจวรรณ		 อ่อนช่วย
	๑๗๗๒	 ปัญญารัตน์		 ขุนรักษ์
	๑๗๗๓	 พัชรินทร์		 สกุลจีน
	๑๗๗๔	 ฟารีด้า		 ฤทธิโต
	๑๗๗๕	 มินทร์ตรา		 แก้วเกิด	 	
๑๗๗๖	 เมธาวี		 กุลชรินทร์
	๑๗๗๗	 วรางคณา		 ภานะสิทธิ์
	๑๗๗๘	 วิยะดา		 ยิ้วแตร้น
	๑๗๗๙	 ศลิษา		 พรหมเจริญ
	๑๗๘๐	 ศิรดา		 นวลนุ่น
	๑๗๘๑	 ศิวาพร		 สงฆจิน
	๑๗๘๒	 สุดารัตน์		 เกษตรกาลาม์
	๑๗๘๓	 สุภาวดี		 บัวจันทร์
	๑๗๘๔	 สุริษา		 คงชู		
	๑๗๘๕	 สุฮัยรีน		 สะแปอิง
	๑๗๘๖	 เสาวลักษณ์		 จรูญรักษ์
	๑๗๘๗	 อรอนงค์		 อภัยพงษ์
	๑๗๘๘	 อาซามี		 ตีเตะ	 	
	๑๗๘๙	 อาริฟนี		 อาแซดอยิ
	๑๗๙๐	 อารีนา		 กรูตามา
	๑๗๙๑	 มูฮัยมีน		 บืองาฉา

สาขาวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๗๙๒	 กิตติรัชย์		 สุวรรณกมลาศ
	๑๗๙๓	 ชลิตา		 เรืองช่วย
	๑๗๙๔	 ชาริณี		 แก้วไข่		
	๑๗๙๕	 ณัชชา		 ขันทอง
	๑๗๙๖	 วชิราภรณ์		 เกิดกุล		
	๑๗๙๗	 สุภาวดี		 ชูยัง		
	๑๗๙๘	 หทัยรัตน์		 ชุมบุตร
	๑๗๙๙	 ธราเทพ		 โสมวิภาต	
๑๘๐๐	 ลุกมัน		 มูซอดี

สาขาวิชา	ฟิสิกส์
๑๘๐๑	 เกตุสุดา		 แจ้งชู	 	
	๑๘๐๒	 จรัสศรี		 จวงไธสง
	๑๘๐๓	 ชนัญชิดา		 อินทร์แก้ว
	๑๘๐๔	 พิมผกา		 ผอมทอง
	๑๘๐๕	 มณีนุช		 รุ่งเรือง
	๑๘๐๖	 ลีลาวัณน์		 ด้วงพูล
	๑๘๐๗	 ศดานันท์		 แก้วผสม
	๑๘๐๘	 สกุณา		 สิทธิโยธี
	๑๘๐๙	 สุไฮบะห์		 มามะ	 	
	๑๘๑๐	 อภิชญา		 แนะแก้ว
	๑๘๑๑	 อาอีเสาะ		 ดาโอ๊ะมุสอ	

สาขาวิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์
๑๘๑๒	 จิราภรณ์		 กล่อมพงษ์
	๑๘๑๓	 นฤมล		 ไชยเสน
	๑๘๑๔	 นูรีดา		 บาหะมะ
	๑๘๑๕	 พิไลรัตน์		 มีจิตร		
	๑๘๑๖	 ฟาตีหะ		 มะมิงซี
	๑๘๑๗	 ฟีรดาวส์		 เงาะ	 	
	๑๘๑๘	 ภัทราวดี		 ชลสาคร
	๑๘๑๙	 มัสรา		 เลาะแม
	๑๘๒๐	 สายสุนี		 ศรีสุข	 	
	๑๘๒๑	 หนึ่งฤทัย		 คงการ		
	๑๘๒๒	 ฮัยซูม		 ปาลาเร่
	๑๘๒๓	 กอบชัย		 บุญทอง
	๑๘๒๔	 กันต์ธร		 ชูเกตุ	 	
	๑๘๒๕	 จิรวิทย์		 รัตนวรพล
	๑๘๒๖	 ชลวัฒน์		 แซ่เฮง		
	๑๘๒๗	 นันทพงศ์		 เจริญคง	
๑๘๒๘	 ปฐวี		 ผลผดุง
	๑๘๒๙	 ปิยวัฒน์		 มาบุรี	 	
	๑๘๓๐	 ศิริรักษ์		 โสภาการ
	๑๘๓๑	 อภิสิทธิ์		 วัฒนะ		
	๑๘๓๒	 อัษฎาวุธ		 พลนุ้ย
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สาขาวชิา	วทิยาศาสตร์การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้
๑๘๓๓	 อัญมณี		 ชัยศรี

สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์การประมง 
และทรัพยากรทางน�้า
๑๘๓๔	 กรรณิกา		 นรากุลมงคล
	๑๘๓๕	 ทรงพร		 คงประโชติ
	๑๘๓๖	 ธัญวรัตม์		 หนูขาว
	๑๘๓๗	 พนิดา		 แซ่โง้ว		
	๑๘๓๘	 สุภาพร		 สังขานุวัต	 	
๑๘๓๙	 ฆนะการ		 สัมฤทธิ์
	๑๘๔๐	 นฤเบศ		 ยศกิจ		
	๑๘๔๑	 พยุงศักดิ์		 ยังช่วย

สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	๑๘๔๒	 กรกมล		 รัตนพล	
	๑๘๔๓	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์สินี	แลดูข�า
	๑๘๔๔	 เกศราภรณ์		 เพชรทอง
	๑๘๔๕	 ฏอฮีเร๊าะ		 ระหมันยะ
	๑๘๔๖	 ณัฐกานต์		 หมื่นเพชร
	๑๘๔๗	 ณัฐมล		 กฐินหอม
	๑๘๔๘	 ดารารัตน์		 ยีหมาด
	๑๘๔๙	 บัณฑิตา		 ล่วนมณี
	๑๘๕๐	 เบียร์ทิพย์		 ค�าดี	 	
	๑๘๕๑	 ปิยนันท์		 ทองค�าชุม
	๑๘๕๒	 พลอยไพลิน		 นวลแก้ว
	๑๘๕๓	 รุ่งฤดี		 ทองรักษ์
	๑๘๕๔	 โรสดีนน่าห์		 นวลน้อย	
๑๘๕๕	 วรรณนิษา		 จันทร์เศษ
	๑๘๕๖	 สุดารัตน์		 เดชเชียร
	๑๘๕๗	 สุนิสา		 ริยาพันธ์
	๑๘๕๘	 สุวรรณา		 โกษัยกานนท์
	๑๘๕๙	 แสงมณี		 หวานเสนาะ
	๑๘๖๐	 อธิรญาณ์		 สุขทองแท้
	๑๘๖๑	 อักษรสวรรค์		 จันทร์ด�า
	๑๘๖๒	 ฐิติศักดิ์		 คงแก้ว

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา	เกษตรศาสตร์
๑๘๖๓	 ศิริวรรณ		 บรรจงศิริ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	เกษตรศาสตร์
๑๘๖๔	 ขนิษฐา		 ศรีสุข	 	
	๑๘๖๕	 โชติญา		 นาคพังกาญจน์	
	๑๘๖๖	 ธัญสิริ		 มากผล	 	
๑๘๖๗	 ปนัดดา		 ตินนุกิจ
	๑๘๖๘	 ปิยะมาศ		 พันประสงค์
	๑๘๖๙	 พิมพ์จารีย์		 ส่อสืบ		
	๑๘๗๐	 ภาพิณี		 คงพรม
	๑๘๗๑	 ยุวิสา		 ศรีแก้วคง
	๑๘๗๒	 รักษณาลี		 พรหมจันทร์
	๑๘๗๓	 รัตนาวลี		 จันศรีแก้ว
	๑๘๗๔	 เรวดี		 ณ	พัทลุง
	๑๘๗๕	 ละอองทิพย์		 สิทธิ์มาก
	๑๘๗๖	 วิชิดา		 รู้รอบ	 	
	๑๘๗๗	 ศิรภัสสร		 สีด�า	 	
	๑๘๗๘	 สิริปรียา		 ศรีอุ่น
๑๘๗๙	 สุธิดาวดี		 นวนตุด
	๑๘๘๐	 อภิชญา		 แซ่เฮ่ง		
	๑๘๘๑	 อวัสดา		 เฉลิม	 	
	๑๘๘๒	 ชินวัตร		 ศรีอินทร์
	๑๘๘๓	 ทัตพงศ์		 จิตสาระอาภรณ์

สาขาวิชา	เทคโนโลยีการเกษตร 
และการพัฒนาชุมชน
๑๘๘๔	 กนกวรรณ		 ขุนฤทธิ์
	๑๘๘๕	 จันทรกานต์		 ทองค�า
	๑๘๘๖	 จิตติมา		 นิลทะรัตน์
	๑๘๘๗	 จีรนันท์		 ยังพัฒน์
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	๑๘๘๘	 ธันยพร		 จันทร์ภักดี
	๑๘๘๙	 นลินทิพย์		 พูลนวล
	๑๘๙๐	 ภัทรวดี		 สงรอด
	๑๘๙๑	 รจดาพร		 ทิพย์สุวรรณ
	๑๘๙๒	 วรรณฤดี		 ไชยสุวรรณ
	๑๘๙๓	 วาสนา		 เยาว์ด้วง
	๑๘๙๔	 ศิริวิมล		 เพชรแก้ว
	๑๘๙๕	 สายานี		 ซาแม		
	๑๘๙๖	 เสาวลักษณ์		 ศรีปลอด
	๑๘๙๗	 ใหม่ภิรมย์		 ภูมินา		
	๑๘๙๘	 จักรพงศ์		 คมสัน		
	๑๘๙๙	 วัชรินทร์		 ยอดประเสริฐ	 	
๑๙๐๐	 สรวิศ		 ประพันธ์วงศ์
	๑๙๐๑	 สหรัฐ		 คล้ายประสิทธิ์
	๑๙๐๒	 อนุศิษฏ์		 จิตรอักษร
	๑๙๐๓	 อรุณ		 แก้วมณี
	๑๙๐๔	 อัศนี		 ชอบหวาน

สาขาวิชา	สัตวศาสตร์
๑๙๐๕	 กมลวัลย์		 สังข์สุวรรณ
	๑๙๐๖	 กัญญพัชร		 ทองจินดา
	๑๙๐๗	 จิตรลดา		 ไกรวัลย์	
	๑๙๐๘	 จุฑาภรณ์		 จันทร์ทอง	
	๑๙๐๙	 จุฑามาศ		 จบสองชั้น	
	๑๙๑๐	 ณัฏฐ์กฤตา		 บุญมาศ	
	๑๙๑๑	 ตมนา		 สังข์มาก	
	๑๙๑๒	 ธัญวรัตน์		 ถาวรทอง	
	๑๙๑๓	 นิรมล		 ทองอุปการ	
	๑๙๑๔	 พรรณกาญจน์		 ไกรเทพ	
	๑๙๑๕	 พิชญาภา		 สาระเจริญ	
	๑๙๑๖	 เมทินี		 ชูทอง	
	๑๙๑๗	 รัตนาพร		 หลีหวัง	
	๑๙๑๘	 วิชุดา		 ยีบิลัง	
	๑๙๑๙	 วิภาวรรณ		 รอดแก้ว	

	๑๙๒๐	 วิลาวัณย์		 พรหมเจียม	
	๑๙๒๑	 ศิริรัตน์		 สุวรรณมั่งมี	
	๑๙๒๒	 สกาวใจ		 รามอินทร์	
	๑๙๒๓	 สรัญญา		 ทองมี	
	๑๙๒๔	 สุขฤดี		 เมฆสุวรรณ	
	๑๙๒๕	 สุดารัตน์		 เจ๊ะเร๊ะ	
	๑๙๒๖	 สุธาศินี		 ทองพันธ์	
	๑๙๒๗	 สูรียานี		 ดอเลาะ	
	๑๙๒๘	 อภิษฎา		 แสงสุริยา	
	๑๙๒๙	 อังคณา		 คงทอง	
	๑๙๓๐	 อารยา		 ปานคง	
	๑๙๓๑	 อาริญา		 ชัยสิทธิ์	
	๑๙๓๒	 ฮาซนะห์		 บอเถาะ	
	๑๙๓๓	 กฤติน		 อนะสุวรรณ์	
	๑๙๓๔	 ณัฐพร		 คงยัง	
	๑๙๓๕	 ธนพงศ์		 นาคปลัด	
๑๙๓๖	 ธีรทัศน์		 คงแก้ว
	๑๙๓๗	 นิรวุฒิ		 เทพขวัญ
	๑๙๓๘	 พงศกร		 ด�าหนูอินทร์
	๑๙๓๙	 พงศ์ศิริ		 เตละกุล
	๑๙๔๐	 พิสิษฐ์		 พิสุทธิพันธุ์
	๑๙๔๑	 วุฒิชัย		 ไชยสุวรรณ
	๑๙๔๒	 วุฒิชัย		 ศรีชุม		
	๑๙๔๓	 สิริศักดิ์		 แดงเพ็ง
	๑๙๔๔	 สุทธิพจน์		 มรดก			
	๑๙๔๕	 สุริยง		 สังข์แก้ว
	๑๙๔๖	 อัทศนุ		 ธานีรัตน์

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา	การแพทย์แผนไทย	
	๑๙๔๗	 ชลาลัย		 เตาวะโต
	๑๙๔๘	 ตัสนีม		 จาเงาะ
	๑๙๔๙	 ธนัชชา		 พูดเพราะ
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	๑๙๕๐	 นุชนาฏ		 พรหมเจือ
	๑๙๕๑	 เบญจวรรณ		 อ�าพะมะ
	๑๙๕๒	 พิมพิมล	 	บัวสงค์
	๑๙๕๓	 อรกัญญา		 จันทร์ไชยแก้ว
	๑๙๕๔	 อารีฟ		 อับดุลกะเดช

วทิยาศาสตรบณัฑิต 
เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่
สาขาวชิา	อาชวีอนามยัและความปลอดภยั
๑๙๕๕	 กนกอร		 หลงกลาง

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา	สาธารณสุขชุมชน
๑๙๕๖	 ฝูศัยนี	 หมัดอะดั้ม
๑๙๕๗	 มาลีรัตน์		 เสาร์เพ็ชร์

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา	การแพทย์แผนไทย
๑๙๕๘	 เขมิกา		 ขุนเพ็ชร์	
	๑๙๕๙	 ธิดารัตน์		 หนูเนื้อ	
	๑๙๖๐	 ผไทมาส		 ชัยภักดี	
	๑๙๖๑	 ฟารีสา		 สะมะแอ	
	๑๙๖๒	 ภาตีฮะห์		 มะอีแต	
	๑๙๖๓	 วิลาวัณย์		 ขาวแก้ว	
	๑๙๖๔	 สีตีฮาหวา		 มันตุเต๊ะ
	๑๙๖๕	 อัซมะ		 ฮะเเวกะจิ	
	๑๙๖๖	 อัมพกา		 พร้อมมูล	
	๑๙๖๗	 ฮิลวานี		 ตาปู
	๑๙๖๘	 มะฮาซัน		 คอลอ

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับสอง	
สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์การกีฬา
	๑๙๖๙	 นิดา	 ผจญจิต

สาขาวิชา	สาธารณสุขศาสตร์
	๑๙๗๐	 ปิยะพร		 เจ๊ะเส็น

สาขาวชิา	อาชวีอนามัยและความปลอดภัย
๑๙๗๑	 กนชวรรณ		 แสงสม	
	๑๙๗๒	 ธิดาลักษณ์		 ค�าขาว	
	๑๙๗๓	 พักตร์พิมล		 ไขแสง	
	๑๙๗๔	 สุนิตา		 หมัดเด็น

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับสอง 
สาขาวิชา	สาธารณสุขชุมชน	
	๑๙๗๕	 คอรีเยาะ		 เจ๊ะหลง
	๑๙๗๖	 นาดา		 โต๊ะหล๊ะหมาน
	๑๙๗๗	 นินาห์เดีย		 บินเจ๊ะบือราเฮง
	๑๙๗๘	 นีรนาท		 รัตนแก้ว	 	
๑๙๗๙	 มัยซาตูอักมา		 แม	 	
	๑๙๘๐	 รัยฮาณ		 เจ๊ะแล๊ะ
	๑๙๘๑	 รุสณีย์		 สมาแอ
	๑๙๘๒	 วราภรณ์		 หวันมาแสะ
	๑๙๘๓	 ศรธนวรรณ์		 พิพัฒน์
	๑๙๘๔	 ศศินา		 สุวรรณบรรดิฐ
	๑๙๘๕	 ว่าท่ีร้อยตรหีญงิอาทติยาณ์	จันทร์อ่อน

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชา	การแพทย์แผนไทย
๑๙๘๖	 กรรณิการ์		 หมาดโหยด
	๑๙๘๗	 กรวราพร		 หอมละเอียด
	๑๙๘๘	 การอมะฮ์		 ดอปอ		
	๑๙๘๙	 ชญาณิชย์		 ซังปาน
	๑๙๙๐	 ซูปียานี		 เกษธิมา
	๑๙๙๑	 ณัฐวรา		 บุญมัย		
	๑๙๙๒	 ดาราพร		 คงทอง
	๑๙๙๓	 ดารีซะห์		 กลูแป		
	๑๙๙๔	 ต่วนฟารีดา		 ลอจิ	 	
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	๑๙๙๕	 ตัสนีม		 โปะสุรี		
	๑๙๙๖	 นัจนันท์		 พรหมปลอด
	๑๙๙๗	 นุจรี		 สุวาหล�า
	๑๙๙๘	 นุชนาฏ		 หมาดงะ
	๑๙๙๙	 นูซีลา		 บูละ	 	
	๒๐๐๐	 นูรอาซียะห์		 ซามะ	 	
	๒๐๐๑	 นูรัยนา		 อิแอ	 	
	๒๐๐๒	 นูรีซัน		 หะยีมะมิง	
๒๐๐๓	 โนร์มีซัน		 อูมา	 	
	๒๐๐๔	 โนรีซา		 สะมะแอ
	๒๐๐๕	 พุทธรัตน์		 สังขานุวัต
	๒๐๐๖	 เมธาวี		 จงไกรจักร
	๒๐๐๗	 ยาลีละห์		 สาแม		
	๒๐๐๘	 รอซีดะห์		 ดาโอ๊ะ		
	๒๐๐๙	 วรมน		 แก้วสังข์
	๒๐๑๐	 วันลินนา		 แส๊ะเด็ง
	๒๐๑๑	 วาฟาอ์		 มะเกะ		
	๒๐๑๒	 วาริสา		 เส็นหมาน
	๒๐๑๓	 วิภาวี		 ศิลปธนู
	๒๐๑๔	 ศรินยา		 มณีโชติ
	๒๐๑๕	 สริดา		 บุญจันทร์
	๒๐๑๖	 สุนิตา		 หมานระโต๊ะ
	๒๐๑๗	 สุภาภรณ์		 สุพกิจ		
	๒๐๑๘	 สุไวบ๊ะ		 สะนิ	 	
	๒๐๑๙	 อธิติยา		 สุภาพ		
	๒๐๒๐	 อรปรียา		 แสงเดือน
	๒๐๒๑	 อัศณีย์		 นพรัตน์
	๒๐๒๒	 อาซีฟา		 หะยีเด็ง
	๒๐๒๓	 อาภัสรา		 รุ่งโรจน์
	๒๐๒๔	 ฮาตีกะห์		 มาแนง
	๒๐๒๕	 ฮานานี		 ยาเล	 	
	๒๐๒๖	 ฮานีซะห์		 สะนิ	 	
	๒๐๒๗	 ฮุซนา		 บือโต	 	
	๒๐๒๘	 ฮุสนา		 ตายาลา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์การกีฬา
๒๐๒๙	 กริษสรา		 คงแก้ว
๒๐๓๐	 นันทิชา		 นิสัน	
	๒๐๓๑	 นาราทิพย์		 ฤทธิเดช	
	๒๐๓๒	 พัชราภรณ์		 นวลกุ้ง	
	๒๐๓๓	 พัชราภรณ์		 สุกใส	
	๒๐๓๔	 สุธิพร		 ทองเกิด	
	๒๐๓๕	 อณิสตา		 หมาดสะ	
	๒๐๓๖	 ไอลดา		 ปานโต๊ะ	
	๒๐๓๗	 ฮูมัยดา		 สันหัส	
	๒๐๓๘	 กิติกร		 ยอดยา	
	๒๐๓๙	 ฆอซาหลี		 ปังหลีเส็น	
	๒๐๔๐	 จาตุรนต์		 นิดคง	
	๒๐๔๑	 จิรภัทร		 จันทร์แก้ว	
	๒๐๔๒	 จิรเมธ		 โต๊ะขวัญแก้ว	
	๒๐๔๓	 ชากีรีน		 หลีเส็น	
	๒๐๔๔	 ชาญณรงค์		 อินทะโร	
	๒๐๔๕	 ซาบีน		 มะมนัง	
	๒๐๔๖	 ธนโชติ		 แซ่โค้ว	
	๒๐๔๗	 ปิยวัฒน์		 ยี่สิ้น	
	๒๐๔๘	 ปิยะวัฒน์		 ถนอม	
	๒๐๔๙	 ฝัดดี้		 หนินุ้ย	
	๒๐๕๐	 พงศ์อธิป		 รัตนสังข์	
	๒๐๕๑	 พงษธร		 พุทธกูล	
	๒๐๕๒	 ภควัติ		 จันทรโชติ	
	๒๐๕๓	 ภานุวัฒน์		 เยาตัก	
	๒๐๕๔	 รอมฎี		 ดอเส็น	
	๒๐๕๕	 สรวิชญ์		 วรรณวิจิตร	
	๒๐๕๖	 สราวุฒิ		 รัญเพ็ชร	
	๒๐๕๗	 อติวิชญ์		 เพ็ชรวงศ์	
	๒๐๕๘	 ฮายาดีย์		 ตาเย๊ะ
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สาขาวิชา	สาธารณสุขศาสตร์
๒๐๕๙	 พัชรา		 แก้วปนทอง
	๒๐๖๐	 พาตีเมาะ		 สะมะ		
	๒๐๖๑	 วาสนา		 ทวีวงษ์
	๒๐๖๒	 ศิลาภรณ์		 วุฒิวงศ์

สาขาวิชา	สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
และความปลอดภัย
๒๐๖๓	 ซารีฟ๊ะ	บือแน

สาขาวชิา	อาชวีอนามยัและความปลอดภยั
	๒๐๖๔	 จุฑารัตน์		 ชัยพัฒน์
	๒๐๖๕	 ชญานันท์		 จ�าเริญ		
	๒๐๖๖	 ชมภูนุช		 ด้วงฉีด
	๒๐๖๗	 ชุติมดี		 อ�าไพฤทธิ์
	๒๐๖๘	 ซารีฮะ		 หะยีหะซา
	๒๐๖๙	 ธนัชพร		 เพ็ชรบูรณ์
	๒๐๗๐	 นาฎนที		 จุเส้ง	 	
	๒๐๗๑	 นูรายนา		 มะสารี
	๒๐๗๒	 นูรีฮัน		 บาเหม
	๒๐๗๓	 ปภาวรินท์		 ปิริยะ		
	๒๐๗๔	 ปาณิสรา		 โชติกุลานนท์	 	
๒๐๗๕	 ปิยพร		 ขุนไพชิต
	๒๐๗๖	 พรภัสสร		 นิภานันท์
	๒๐๗๗	 แพรววดี		 มหาสวัสดิ์
	๒๐๗๘	 ฟ้าใส		 แอบมณี
	๒๐๗๙	 มารีย๊ะฮ์		 ลาไหน
	๒๐๘๐	 รัชฎาภรณ์		 มุสิกะพันธ์
	๒๐๘๑	 รางค์คณา		 อีแต	 	
	๒๐๘๒	 รุ่งอรุณ		 มาเอียด
	๒๐๘๓	 โรสยา		 ห้วงทรัพย์
	๒๐๘๔	 วราภรณ์		 มณีทอง
	๒๐๘๕	 วิลาวัณย์		 แก้วสุวรรณ	
๒๐๘๖	 ศรินยา		 สูบเด็น

	๒๐๘๗	 สอฝีหย๊ะ		 ช่างเขียน
	๒๐๘๘	 สาธนี		 ชูศรีหรัญ
	๒๐๘๙	 สุดารัตน์		 ปิ่นแก้ว
	๒๐๙๐	 สุดาวรรณ		 มีศรี	 	
	๒๐๙๑	 สุพัตรา		 ผ่องสุวรรณ์
	๒๐๙๒	 อาดีละห์		 กานา	 	
	๒๐๙๓	 อาริษา		 บุญชู	 	
	๒๐๙๔	 ชลธี		 วิเชียร		
	๒๐๙๕	 ซอฟฟิวดีน		 สะมะลี
	๒๐๙๖	 ธนกฤต		 ชุมบุญรักษ์
	๒๐๙๗	 นัซฟู		 พะยุซี		
	๒๐๙๘	 นัสรุดดีน		 สะแลแม
	๒๐๙๙	 ฤทธิเดช		 เรืองแก้ว
	๒๑๐๐	 อารีย์		 แหล๊ะอี
	๒๑๐๑	 ฮาริซ		 หมัดหมัน

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	สาธารณสุขชุมชน
๒๑๐๒	 กวินนา		 อ่อนรักษ์
	๒๑๐๓	 กัญญาณัฐ		 สุวรรณ
	๒๑๐๔	 กัญญารัตน์		 ไข่แก้ว		
	๒๑๐๕	 กัลยากร		 สามารถ
	๒๑๐๖	 จันทร์จิรา		 กัณหวงศ์
	๒๑๐๗	 จุฬาศิกาญจน์		 ใหม่แย้ม	 	
๒๑๐๘	 เจนจิรา		 ศิริค�า	 	
	๒๑๐๙	 ชญานิษฐ์		 บุญรัตน์
	๒๑๑๐	 ชลาศัย		 หลงเก็ม
	๒๑๑๑	 ซอฟาวาตี		 วาโย๊ะ		
	๒๑๑๒	 ซาฟีนะ		 คงสา
๒๑๑๓	 ซูไรลา		 แปเหาะอิเล	
	๒๑๑๔	 ตอฮีเราะฮ์		 ลาง๊ะ	
	๒๑๑๕	 เตซินท์		 คลิ้งไชย	
	๒๑๑๖	 ทิพานันท์		 วีระไชยสิงห์	
	๒๑๑๗	 ธนิดา		 กล่อมเกลี้ยง	
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	๒๑๑๘	 ธวัลรัตน์		 ศิริธรรม	
	๒๑๑๙	 ธิดารัตน์		 เอียงเอื้อ	
	๒๑๒๐	 นริศรา		 คงเเก้ว	
	๒๑๒๑	 นัตติกาญน์		 แก้วด้วง	
	๒๑๒๒	 นูรฮูดา		 มะดีเยาะ	
	๒๑๒๓	 นูรีมาน		 มะสาและ	
	๒๑๒๔	 โนรีซัน		 ลีเฮ็ง	
	๒๑๒๕	 ปิยธิดา		 บัวแก้ว	
	๒๑๒๖	 พรวลัย		 หวานแก้ว	
	๒๑๒๗	 พัชรมัย		 มีพร	
	๒๑๒๘	 พิมพ์พิมล		 สุขใหญ่	
	๒๑๒๙	 ฟิรดาวน์		 แซเมาะ	
	๒๑๓๐	 ภัทศินันท์		 จันทร์ศิริ	
	๒๑๓๑	 มัสรา		 เจะเด็ง	
	๒๑๓๒	 มุสลีมะห์		 กือจิ	
	๒๑๓๓	 ยัสมานี		 สะมะแอ	
	๒๑๓๔	 ยานิดา		 ไมมะหาด	
	๒๑๓๕	 ยุพารัตน์		 ผ่องฉวี	
	๒๑๓๖	 ยูไรด้า		 บุตตะ	
	๒๑๓๗	 รอกีเยาะ		 มะดาโอ๊ะ	
	๒๑๓๘	 รูสมี		 มะลี	
	๒๑๓๙	 วรรณา		 พรหมสุวรรณ์	
	๒๑๔๐	 วิภาวรรณ		 ดวงจันทร์	
	๒๑๔๑	 สายเพชร		 ณ	พัทลุง	
	๒๑๔๒	 สุธาวัลย์		 เศษคง		
	๒๑๔๓	 สุภาวดี		 แก้วจันทร์	 	
๒๑๔๔	 สุภิญญา		 นวมข�า
	๒๑๔๕	 สุรัยด้า		 หีมอะด�้า
	๒๑๔๖	 อนุธิดา		 ชัยขันธ์
	๒๑๔๗	 อรณิชา		 สอนรัตน์
	๒๑๔๘	 ฮัสมาณี		 สามูนิง	
	๒๑๔๙	 ฮามีด๊ะ		 โตะหมีน
	๒๑๕๐	 นพรัตน์		 โพธิ์ดก
	๒๑๕๑	 ไพศอล		 แวมามะ

	๒๑๕๒	 อับดุลฮากีม		 ดือเระ		
	๒๑๕๓	 อาซีซีร์		 คามิ๊	 	
	๒๑๕๔	 อาหลี		 เจะเอ็ม

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิา	วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร
๒๑๕๕	 กุลณัฐ		 แก้ววงศ์
	๒๑๕๖	 เก็จมณี		 สรรเพ็ชร
	๒๑๕๗	 เกศรินร์		 ศุกร์เพ็ง
	๒๑๕๘	 จุฬาลักษณ์		 เขียวภักดี
	๒๑๕๙	 ฉารีน่า		 ส�าหนาว
	๒๑๖๐	 ฐิรชา		 ชูสิทธิชัย
	๒๑๖๑	 ณัฐกานต์		 พรหมจันทร์
	๒๑๖๒	 ทิพย์สุดา		 คงทองค�า
	๒๑๖๓	 ธิดารัตน์		 เสาวภักดิ์
	๒๑๖๔	 ธิติยาพร		 มณีโชคชัย
	๒๑๖๕	 นัสรียะฮ์		 แดงหลัง
	๒๑๖๖	 เปรมกมล		 ขนานใต้
	๒๑๖๗	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชามญชุ์	ส่งนาวา
	๒๑๖๘	 ฟิรดาวซ์		 สะนี
๒๑๖๙	 ภัทรสุดา		 สินุธก		
	๒๑๗๐	 มาริสา		 สามะ	 	
	๒๑๗๑	 มาวารี		 แวหามะ
	๒๑๗๒	 มิ่งขวัญ		 ค�าแป้น
	๒๑๗๓	 ลลิตา		 หวังจิตร
	๒๑๗๔	 วรรณา		 ทองเรือง
	๒๑๗๕	 สรีด้า		 สาระยา
	๒๑๗๖	 สิรินทรา		 ละออแท้	 	
๒๑๗๗	 สุกัญญา		 นุราช	 	
	๒๑๗๘	 สุชานันท์		 โภชสาลี
	๒๑๗๙	 สุณิตา		 ทองเส้ง
	๒๑๘๐	 สุมิตรา		 สาลีหวัง
	๒๑๘๑	 อัซวานี		 นิยมเดชา
	๒๑๘๒	 ฮูสนียะห์		 โตะอุง		
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	๒๑๘๓	 ณัฐพนธ์		 ยางแก้ว
	๒๑๘๔	 ณัฐพล		 เจ๊ะสา		
	๒๑๘๕	 มูอัมหมัดเคโรอัสมัน	สะมาแอ
	๒๑๘๖	 วุฒิชัย		 ดวงแก้ว

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา	ดุริยางคศาสตร์สากล
๒๑๘๗	 ศรัณย์รัชณ์		 รัตนมนตรี	
๒๑๘๘	 ธนพล		 ชูแก้ว

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา	ศิลปะการแสดง
๒๑๘๙	 บุษกร		 มุสิกโก
	๒๑๙๐	 ปติญญา		 เทพโซะ

สาขาวิชา	ศิลปะการออกแบบ	
๒๑๙๑	 คันธมาศ		 เถาถวิล
๒๑๙๒	 อรรถชัย		 ศรีสุวรรณ

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	ดุริยางคศาสตร์ไทย
๒๑๙๓	 กนกพร		 เกลี้ยงนิล
	๒๑๙๔	 อนันดา		 อภิมุขมงคล
	๒๑๙๕	 ณัฐพนธ์		 จ�าเริญนุสิต
	๒๑๙๖	 วงศธร		 บุตรอ�าไพ
	๒๑๙๗	 อนนท์		 ปาลสี

สาขาวิชา	ดุริยางคศาสตร์สากล
๒๑๙๘	 เบญจลักษณ์		 ปุริมา	 	
	๒๑๙๙	 รัชต์พร		 ขันตยานุวงศ์
	๒๒๐๐	 อมุสา		 สิทธิรัตน์
	๒๒๐๑	 อรอนงค์		 แต้เตี้ย		
	๒๒๐๒	 อัญณิการ์		 จันทร์เทพ
	๒๒๐๓	 กันต์กวี		 ทุ่ยอ้น		

	๒๒๐๔	 กิตติวิทย์		 จันทร์เขียว
	๒๒๐๕	 เกรียงไกร		 สิริภูวดล
	๒๒๐๖	 จักรพรรดิ		 เสนะพันธุ์
	๒๒๐๗	 เจตนิพัทธ์		 ศรีรุจี	 	
	๒๒๐๘	 ชัชชัย		 กังแฮ	 	
	๒๒๐๙	 ณัฐกิตติ์		 เหตุทอง
	๒๒๑๐	 ณัฐวุฒิ		 ภักดีสุวรรณ์
	๒๒๑๑	 ธุรานนท์		 ยังสังข์		
	๒๒๑๒	 นพดล		 เกตุแก้ว
	๒๒๑๓	 นราวิชญ์		 หลีสู	 	
	๒๒๑๔	 พงศกร		 ลิ้มสกุล
	๒๒๑๕	 พัทธนันท์		 พลการ
	๒๒๑๖	 เมธา		 มงคลรัตน์
	๒๒๑๗	 วราเทพ		 ล้วนเส้ง	
๒๒๑๘	 วรายุทธ		 มาค�า	 	
	๒๒๑๙	 เวทิศ		 ซุ่มซิ่ม		
	๒๒๒๐	 ศราวุธ		 จันทร์สว่าง
	๒๒๒๑	 ศราวุธ		 อินเรือง
	๒๒๒๒	 ศิลา		 ชูกวิโรจน์
	๒๒๒๓	 ศุภชัย		 คงทอง
	๒๒๒๔	 ศุภทิน		 อรรถชัยยะ
	๒๒๒๕	 สรวิชญ์		 ด้วงแก้ว
	๒๒๒๖	 สิริชัย		 พันบัว		
	๒๒๒๗	 อรรถพล		 นาชุมเห็ด
	๒๒๒๘	 อรุษ		 ลิลาพันธิสิทธิ
	๒๒๒๙	 อัษฎาวุธ		 อ่อนทอง

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	ทัศนศิลป์
๒๒๓๐	 จาฏุพัจน์		 ปุยเจริญ
	๒๒๓๑	 จิตโสภิณ		 แก้วบ�ารุง
	๒๒๓๒	 ณิชชาอร		 เล่งวงศ์
	๒๒๓๓	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเรือน	เต็มรัตน์
	๒๒๓๔	 สุพัตรา		 หนูด้วง
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	๒๒๓๕	 ชัยยันต์		 สังข์สินเลิศ
	๒๒๓๖	 ชิตชวี		 ศรีประสม
	๒๒๓๗	 ณัฐวุฒิ		 บัวคง	 	
	๒๒๓๘	 ธนากร		 บุญรินทร์
	๒๒๓๙	 ธีรภัทร		 คงสุทธิ์
	๒๒๔๐	 นนทวัฒน์		 ชูทัพ	 	
	๒๒๔๑	 สิบเอกพลศรุต		 ด�าศรี	 	
	๒๒๔๒	 ภูรีรัฐ		 ขุนด�า		
	๒๒๔๓	 รุสดีย์		 กาเหย็ม
	๒๒๔๔	 อนุพงษ์		 เทพสุวรรณ	
๒๒๔๕	 อับดุลเลาะ		 กาหม๊ะ

สาขาวิชา	ศิลปะการแสดง
๒๒๔๖	 กันยาวีร์		 ด้วงนุ้ย
	๒๒๔๗	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุลสตรี	ศรีแดง
	๒๒๔๘	 จิราพร		 ทัพสงฆ์
	๒๒๔๙	 จุฑามณี		 พุทธรักษ์
	๒๒๕๐	 จุฑามาศ		 มากชูชิต
	๒๒๕๑	 ชัชฎาภรณ์		 ชูด�า	 	
	๒๒๕๒	 ณัฐกุล		 สมกาย
	๒๒๕๓	 ณัฐธิญา		 หนูแก้ว
	๒๒๕๔	 นิภาพรรณ		 เพชรเพ็ง
	๒๒๕๕	 ปิยะนุช		 ชูไทย	 	
	๒๒๕๖	 เปมิกา		 เหมือนกลับ
	๒๒๕๗	 พักตร์วราง		 จริงจิตร
	๒๒๕๘	 ภิวมาศ		 อุสตัส		
	๒๒๕๙	 ลักขณาวรรณ		 คชรัตน์
	๒๒๖๐	 วริษา		 กสิวงค์
	๒๒๖๑	 ศุภรัตน์		 รุ่งเรือง	 	
๒๒๖๒	 โศจิรัตน์		 สุวรรณเพชร
	๒๒๖๓	 สริญกานต์กมล		พรหมพฤกษ์
	๒๒๖๔	 สิริญาดา		 สองภักดี
	๒๒๖๕	 อรณัฐ		 อินราช
	๒๒๖๖	 อรอนงค์		 จิตพิทักษ์

	๒๒๖๗	 กิตติธัช		 สิทธิสถิตย์
	๒๒๖๘	 จตุพล		 บุนนาค
	๒๒๖๙	 จิรวัฒน์		 ใหญ่วงศ์
	๒๒๗๐	 ณัฐพล		 พลอยสมบุญ
	๒๒๗๑	 ธนพนธ์		 รัตนะ		
	๒๒๗๒	 ฤชากร		 รามณี
๒๒๗๓	 อนพัทย์		 ก�าเนิดไทย
	๒๒๗๔	 เอกณรงค์		 คงเอียด

สาขาวิชา	ศิลปะการออกแบบ	
๒๒๗๕	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจามจุรี	สังข์ทอง
	๒๒๗๖	 ชญานิศ		 เอี่ยมเจริญวุฒิ
	๒๒๗๗	 ณัฐธยาน์		 ทรัพย์บัว
	๒๒๗๘	 ธัญชนก		 ศรีพรหมกร
	๒๒๗๙	 นูรไรฮัน		 มะมิง	 	
	๒๒๘๐	 พรนัชชา		 หอมหวล
	๒๒๘๑	 พรรวินท์		 เกษรา		
	๒๒๘๒	 เพ็ญพิชชา		 งามศรีผ่องใส
	๒๒๘๓	 ยัสมีน		 สลาหลง
	๒๒๘๔	 สิรินญา		 นางหลาด
	๒๒๘๕	 สุพัตรา		 ยานารมย์
	๒๒๘๖	 อภิสรา		 บรรจง		
	๒๒๘๗	 อมรรัตน์		 ผ่อนดี		
	๒๒๘๘	 อาจารี		 อ่อนศรีแก้ว
	๒๒๘๙	 กฤติเดช		 วิไลรัตน์
	๒๒๙๐	 กิตติเทพ		 เกียรติวงศ์
	๒๒๙๑	 จักรกฤษณ์		 บางเสน
	๒๒๙๒	 เชาว์วัฒน์		 ถาวรเศษ
	๒๒๙๓	 นฤเบศน์		 หนูพันธ์	
	๒๒๙๔	 ปณิธิ		 เเก้วกากรณ์
	๒๒๙๕	 ปิยะ		 มุณีฉิม		
	๒๒๙๖	 พันธกานต์		 สุวรรณโณ
	๒๒๙๗	 พีรณัฐ		 ปิ่นสุวรรณ
	๒๒๙๘	 ภัทรพงษ์		 มุสิกะพันธ์
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	๒๒๙๙	 วรนิตร		 นิลบวร
	๒๓๐๐	 วีรวงค์		 เฉลิมวงค์
๒๓๐๑	 อภิสร		 วัชรสมพร

บัญชีบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา	การบัญชี
๒๓๐๒	 กนกพิชญ์		 มณีรักษ์
	๒๓๐๓	 กรัณฑรัตน์		 ชมเชย		
	๒๓๐๔	 ธนัชชา		 พรหมดวง
	๒๓๐๕	 ธันย์ชนก		 ปานชู		
	๒๓๐๖	 นันทวรรณ		 กฤษเนตร์
	๒๓๐๗	 นิชาภา		 นิลทะรัตน์
	๒๓๐๘	 ผกามาศ		 อัตบุตร
	๒๓๐๙	 อมนียะห์		 ยูโซะ	 	
	๒๓๑๐	 อานีซะห์		 สุหลง

เศรษฐศาสตรบัณฑติ	เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่
สาขาวิชา	เศรษฐศาสตร์
๒๓๑๑	 เอสรา		 แดงข�า

บริหารธุรกิจบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวชิา	การจดัการธรุกจิการค้าสมยัใหม่
๒๓๑๒	 เนอมายด์		 แซ่หลี

สาขาวชิา	การประกอบการและการจดัการ
๒๓๑๓	 ดาราพร		 ชูสัง		
	๒๓๑๔	 วิภาวี		 ศรีแพงมล
	๒๓๑๕	 ธนพล		 เพชรกาศ

บัญชีบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา	การบัญชี
๒๓๑๖	 เกศรา		 ท�าสวน	
	๒๓๑๗	 จุฑามาศ		 เกลี้ยงทอง	 	
๒๓๑๘	 จุวัยนีย์		 สันหลี		
	๒๓๑๙	 ดารียะห์		 ยูโซ๊ะยูด๊ะ

	๒๓๒๐	 เบญจมินทร์		 คชสวัสดิ์
	๒๓๒๑	 ปาริฉัตต์		 วิเชียรรักษ์
	๒๓๒๒	 ปิยะธิดา		 แวสามะ
	๒๓๒๓	 พีรยา		 ศรีประเสริฐ
	๒๓๒๔	 ภารวี		 ศุภศรี		
	๒๓๒๕	 รชนีกร		 ด�านุ่น		
	๒๓๒๖	 รัชนก		 แยนา		
	๒๓๒๗	 รัญชนา		 อนันต์		
	๒๓๒๘	 รัญชิดา		 จิตรขวัญ
	๒๓๒๙	 สกุลรัตน์		 ศรีใส	 	
	๒๓๓๐	 สุกานดา		 เพอสะและ
	๒๓๓๑	 ศราวุฒิ		 ไชยจันทร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา	การจัดการการค้าปลีก
๒๓๓๒	 กาญจนา		 อนุยะโต

สาขาวชิา	การจดัการธรุกจิการค้าสมยัใหม่
	๒๓๓๓	 กนกภรณ์		 สักรัตน์
	๒๓๓๔	 กนกวรรณ		 สัมฤทธิ์ผล
	๒๓๓๕	 กฤตยาณี		 ศรีษะสมุทร
	๒๓๓๖	 กาญจนา		 ทวนด�า
	๒๓๓๗	 กานต์ชนก		 ไทยนุกูล
	๒๓๓๘	 กานต์มณี		 ขุนสังข์
	๒๓๓๙	 กานต์รวี		 คงสุข	 	
	๒๓๔๐	 จิตตมาส		 แซ่จู	 	
	๒๓๔๑	 จิตตรา		 พรมสุวรรณ์
	๒๓๔๒	 จินดานะห์		 ดิ้นพนม
	๒๓๔๓	 จิราพร		 ชุมภูนุช	 	
	๒๓๔๔	 จิราพร		 พรมสุวรรณ์	
	๒๓๔๕	 จุฑาลักษณ์		 บุญเรือง	
	๒๓๔๖	 เจนจิรา		 คูหามุข	
	๒๓๔๗	 เจนจิรา		 จันทุง	
	๒๓๔๘	 ชลิดา		 เนสะแหละ	
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	๒๓๔๙	 ชีรีน		 เจะอาแว	
	๒๓๕๐	 ชุติกาญจน์		 คณานุโกศล	
	๒๓๕๑	 ซ่อนย่า		 หวังโส๊ะ	
	๒๓๕๒	 ญาณิศา		 รุจิระศิริกุล	
	๒๓๕๓	 ณัฏฐวดี		 ลี้ธนพาณิชย์	
	๒๓๕๔	 ณัฐกานต์		 กลิ่นพิทักษ์	
	๒๓๕๕	 ณัฐธิดา		 รักกลิ่น	
	๒๓๕๖	 ณัฐมน		 คงมัยลิก	
	๒๓๕๗	 ดารารัตน์		 ผ่องสุวรรณ	
	๒๓๕๘	 ตรีสุคนธ์		 วงค์สุวรรณ	
	๒๓๕๙	 ทัศทรง		 บุญอินโท	
	๒๓๖๐	 ทิพวรรณ		 สันทวีป	
	๒๓๖๑	 ธัญชนก		 ราชแก้ว	
	๒๓๖๒	 ธัญญราพร		 บิลกีส	
	๒๓๖๓	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล	ปาระณะ	
	๒๓๖๔	 นาดียา		 บินอาสัน	
	๒๓๖๕	 นิภาพร		 สีระสังวร	
	๒๓๖๖	 นีซะห์		 กาเซ็ง	
	๒๓๖๗	 นุชนาถ		 ส่องรส	
	๒๓๖๘	 นุชรี		 ปานป้อง	
	๒๓๖๙	 นุสรา		 ขาวน้อย	
	๒๓๗๐	 ประกายวรรณ		 ขุนทอง	
	๒๓๗๑	 ปุณิกา		 แก้วนวลจริง	
	๒๓๗๒	 พรพิมล		 เพชรชี		
	๒๓๗๓	 พรสิริ		 พูลแผ้ว	
	๒๓๗๔	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์	เพ็งแก้ว	
	๒๓๗๕	 พิลาสลักษณ์		 หนูช่วย	
	๒๓๗๖	 แพรววนิต		 แก้วเมือง	
	๒๓๗๗	 ภัสภาดา		 ทองนาคพันธ์	
	๒๓๗๘	 เมลิน		 ไฝ่สังข์	
	๒๓๗๙	 เรวดี		 หนูประพันธ์	
	๒๓๘๐	 วชิราพร		 ลาวัลแก้ว	
	๒๓๘๑	 วาสนา		 ปลอดเถาว์	
	๒๓๘๒	 วิชชุตา		 ทองเนตร	

	๒๓๘๓	 วิลันดา		 ทรัพย์ประเสริฐ	
	๒๓๘๔	 วิไลวรรณ		 วรรณรักษ์	
	๒๓๘๕	 ศตพร		 เขมวงค์	
	๒๓๘๖	 ศยามล		 สุขใส	
	๒๓๘๗	 ศศิธร		 ไหมแก้ว	
	๒๓๘๘	 ศันสนีย์		 ทองเพ่งพิศ	
	๒๓๘๙	 ศิริญญา		 ช่วยบุญชู	
	๒๓๙๐	 ศิริยาภา		 เอียดนุช	
	๒๓๙๑	 ศิวาภรณ์		 แพงมี	
	๒๓๙๒	 ศุภอักษร		 เชื้อหงษ์	
	๒๓๙๓	 สกาวรัตน์		 เหลี่ยมแฉ่ง	
	๒๓๙๔	 สขิลา		 จิตชาญวิชัย	
	๒๓๙๕	 สานิยา		 เกตุแก้วมรกต	
	๒๓๙๖	 สาลินี		 เนื้ออ่อน	
	๒๓๙๗	 สุชัญญา		 สุขหอม	
	๒๓๙๘	 สุดาพร		 กินยืน	
	๒๓๙๙	 สุดารัตน์		 แสงมณี	
	๒๔๐๐	 สุทธิดา		 เส็นหมาน	
	๒๔๐๑	 สุธางศุ์รัตน์		 แซ่โอ้ว	
	๒๔๐๒	 สุพิชฌาย์		 ไข่เส้ง	
	๒๔๐๓	 สุพิชญา		 หนูยี่	
	๒๔๐๔	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภัสสรา	ยะมาเจริญ	
	๒๔๐๕	 สุภาวดี		 ขวัญสุด	
	๒๔๐๖	 สุไรด้า		 หีมมะหมัด	
	๒๔๐๗	 เสาวนีย์		 อินศรีทอง	
	๒๔๐๘	 เสาวลักษณ์		 ไชยถาวร	
	๒๔๐๙	 อรวรรณ		 คงไชย	
	๒๔๑๐	 อังสกา		 มานะสุวรรณ	
	๒๔๑๑	 อัญชนา		 คงเกื้อ	
	๒๔๑๒	 อัญชนา		 เด็นหลี	
	๒๔๑๓	 อัญชิสา		 พันธ์อมร	
	๒๔๑๔	 อัสรีนา		 อิสสภาพ	
	๒๔๑๕	 อารตี		 วงศ์ชลศรี	
	๒๔๑๖	 อารยา		 ยกฤทธิ์	
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 ๒๔๑๗	 อาอีชะห์		 เรืองช่วย	

	๒๔๑๘	 อินทิรา		 สาและ	

	๒๔๑๙	 เอมอร		 ศัลศาลา	

	๒๔๒๐	 ขวัญชัย		 แซ่จึ่ง	

	๒๔๒๑	 สิบเอกคมกริบ		 ชั้นลิ้ม	

	๒๔๒๒	 จิตรภานุ		 แก้วอรุณ	

	๒๔๒๓	 จีระศักดิ์		 เพ็งศุข	

	๒๔๒๔	 เจษฎา		 จันทะศร	

	๒๔๒๕	 ชาญชัย		 ทวีกิติกุล	

	๒๔๒๖	 ณัฐชัย		 ราชประดิษฐ	

	๒๔๒๗	 ณัฐพงค์		 ทิพย์รองพล	

	๒๔๒๘	 ทัศน์พล		 นพสุวรรณ	

	๒๔๒๙	 ธณิญวิชย์		 วังคะฮาต	

	๒๔๓๐	 ธนกฤต		 คงแก้ว	

	๒๔๓๑	 ธนวินท์		 จางสุพรรณบัฎ

	๒๔๓๒	 ธัญวัฒน์		 ไชยศรี		

	๒๔๓๓	 นรเศรษฐ์		 ศรีมณี		

	๒๔๓๔	 นันทชัย		 พรหมดวง

	๒๔๓๕	 ปลาบปลื้ม		 พูลสวัสดิ์

	๒๔๓๖	 พิชัย		 ไกรวัล		

	๒๔๓๗	 ภาณุพัฒน์		 รัตนะ		

	๒๔๓๘	 ยงยุทธ		 มูสิกสังข์

	๒๔๓๙	 ยูแนตร์		 ซัตตาร์

	๒๔๔๐	 วชิร		 ทิพย์โยธา

	๒๔๔๑	 วรินทร		 แก้วสนั่น

	๒๔๔๒	 วัชรพงศ์		 สมจิตร

	๒๔๔๓	 ศรายุธ		 สุวรรณวร

	๒๔๔๔	 ศิวกร		 รุ่งสุข	 	

	๒๔๔๕	 สดายุ		 สุวรรณรักษา

	๒๔๔๖	 สรัล		 นวลจันทร์

	๒๔๔๗	 อานัส		 ด่อล๊ะ		

	๒๔๔๘	 เอกสยาม		 นวลวิลัย

สาขาวิชา	การตลาด
๒๔๔๙	 กชวรรณ		 พรหมชัย
	๒๔๕๐	 กมลวรรณ		 สุวรรณมณี
	๒๔๕๑	 กัลยรัตน์		 ฉัตรรวีวงศ์
	๒๔๕๒	 ขนิษฐา		 ยิ่งข�า	 	
	๒๔๕๓	 จันทณี		 แซ่เอี้ยว
	๒๔๕๔	 จิราภา		 บุริค
๒๔๕๕	 จุฑารัตน์		 จันนุรัตน์
	๒๔๕๖	 เจนจิรา		 นิยมเดชา
	๒๔๕๗	 ณัฏฐ์นรี		 บุญยะรัตน์
	๒๔๕๘	 ทรงพร		 ค�าศรี	
	๒๔๕๙	 ทิฆัมพร		 กั้วพานิช	
	๒๔๖๐	 ธนพร		 สุขสมนึก	
	๒๔๖๑	 ธัญชนก		 ทองโอ	
	๒๔๖๒	 ธัญสิริ		 จิตรานนท์	
	๒๔๖๓	 นภัสวรรณ		 เส็มสา	
	๒๔๖๔	 นุสรอฮ		 เจะเด็ง	
	๒๔๖๕	 พัชรีย์		 ทองเพิ่ม	
	๒๔๖๖	 เพ็ญพิชชา		 ปานศรี	
	๒๔๖๗	 ฟาฎีนะฮ์		 หมินสุข	
	๒๔๖๘	 มนชนก		 เซ่งเอียง	
	๒๔๖๙	 มัสนะห์		 อับดุลฮานุง	
	๒๔๗๐	 มาติกา		 ทุ่นทอง	
	๒๔๗๑	 มูนีเราะห์		 ดือราซอ	
	๒๔๗๒	 รัตนวลี		 ซาสังข์	
	๒๔๗๓	 รินดา		 บินลาเต๊ะ	
	๒๔๗๔	 ลันธิญา		 เปาะอาเดะ	
	๒๔๗๕	 วรัญญา		 แสงจันทร์	
	๒๔๗๖	 วริสรา		 บุญจันทร์	
	๒๔๗๗	 แวนูรรอยฮาน		 มูนะ	
	๒๔๗๘	 ศิริลักษณ์		 เส็นสาหลี	
	๒๔๗๙	 สมิตา		 เสนาทิพย์	
	๒๔๘๐	 สริตา		 คงพรหม	
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	๒๔๘๑	 สุดารัตน์		 สาเล๊ะ	
	๒๔๘๒	 สุวิธิดา		 ฟองโหย	
	๒๔๘๓	 อภิสรา		 บัวคีรี	
	๒๔๘๔	 อรยา		 มหันตมรรค	
	๒๔๘๕	 อังคณา		 ชนะเมือง	
	๒๔๘๖	 อาวาตีฟ		 สาเมาะ	
	๒๔๘๗	 อาอีเส๊าะ		 เจ๊ะเต๊ะ
๒๔๘๘	 กฤษฎา		 ไวยรัตน์
	๒๔๘๙	 กฤษณะ		 ปานนิล
	๒๔๙๐	 กอฟฟารี่		 ยุโส๊ป	 	
	๒๔๙๑	 ณัฐกานต์		 แซ่ว่อง
	๒๔๙๒	 ดาวุด		 ดินอะ		
	๒๔๙๓	 ติณณภพ		 ไชยวรณ์
	๒๔๙๔	 ธนวัฒน์		 จันทร์หลี
	๒๔๙๕	 บิลลาเด็น		 แขกพงค์
	๒๔๙๖	 ภานุวัฒน์		 ลัทธิธรรม
	๒๔๙๗	 ยศกร		 สะแหละ
	๒๔๙๘	 ศุภวิชญ์		 สุวรรณธนะ

สาขาวชิา	การประกอบการและการจดัการ
๒๔๙๙	 กนกพร		 บุญยาสิทธ์
	๒๕๐๐	 กัณฐิกา		 เดชด�านิล
	๒๕๐๑	 กัลยรัตน์		 นึกหมาย
	๒๕๐๒	 กุลทรัพย์		 แดงดิษฐ์เครี
	๒๕๐๓	 จารุวรรณ		 บัวเกิด		
	๒๕๐๔	 จุฑิษา		 โสภารัตน์	
	๒๕๐๕	 ชลธิชา		 แก้วศรีรักษ์
	๒๕๐๖	 ชลิลตา		 จินดาวัฒน์
	๒๕๐๗	 ณัฐกานต์		 เหลาแตว
	๒๕๐๘	 ณีรนุช		 ลิวัญ	 	
	๒๕๐๙	 โณรี		 หวานชื่น
	๒๕๑๐	 ดรุณี		 เปาะจิ		
	๒๕๑๑	 นฤภรณ์		 ทับทอง
	๒๕๑๒	 นิภารัตน์		 ชูบัณฑิตย์

	๒๕๑๓	 นิรชา		 เบ็ญหาวัน
	๒๕๑๔	 นิลาวัลย์		 ทองสุวรรณ
	๒๕๑๕	 นิศารัตน์		 กอเดร์
	๒๕๑๖	 นูรีฮัน		 ซือแม	
	๒๕๑๗	 ปทิตตา		 สมบูรณ์มี	
	๒๕๑๘	 ปภาวดี		 ยิ้มสง	
	๒๕๑๙	 พรชนก		 ปิ่นสุวรรณ	
	๒๕๒๐	 พรทิพย์		 อินทบวร	
	๒๕๒๑	 พิชญา		 ทองอุไร	
	๒๕๒๒	 ฟานีดา		 ดีแม	
	๒๕๒๓	 ภควรรณ		 จันทรัตน์	
	๒๕๒๔	 ภัทรชกมล		 จิรานุกรม	
	๒๕๒๕	 ภัทรวดี		 โพชนุกูล	
	๒๕๒๖	 มาดีห๊ะ		 ขมิรักษา	
	๒๕๒๗	 รจนา		 บุญแก้วคง	
	๒๕๒๘	 รัตนา		 หิดาวรรณ	
	๒๕๒๙	 วชิราภรณ์		 ขาวสุด	
	๒๕๓๐	 วันนูรียะห์		 เจ๊ะอุเซ็ง	
	๒๕๓๑	 ศศิวิมล		 รชตเตชกุล	
	๒๕๓๒	 ศิริวรรณ		 หมื่นแก้ว	
	๒๕๓๓	 สกุลณัฐ		 แผ่นนภากนก	
	๒๕๓๔	 สาธิตา		 รักษา	
	๒๕๓๕	 สิริภรณี		 รัตนมาลา	
	๒๕๓๖	 สุดธาณีย์		 มณีเติม	
	๒๕๓๗	 สุนิศา		 พูลสวน	
	๒๕๓๘	 สุลิตา		 คามวารี	
	๒๕๓๙	 หทัยภัทร		 กัญจนชุมาบุรพ	
	๒๕๔๐	 อนงค์ประภา		 มุสิด	
	๒๕๔๑	 อนุธิดา		 ทองบุญรอด	
	๒๕๔๒	 อรดา		 อับดุลหล้า	
	๒๕๔๓	 อรยา		 ด้วงดล	
	๒๕๔๔	 อวิชฎา		 กุกุรัตน์	
๒๕๔๕	 อาทิตยา		 อินทรักษ์
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	๒๕๔๖	 อาภัสรา		 ชูจิต	 	
	๒๕๔๗	 อารียา		 บูล๊ะ	 	
	๒๕๔๘	 กรวิชญ์		 กาละ	 	
	๒๕๔๙	 คณาธิป		 สุริยะโชติ
	๒๕๕๐	 จิรวัฒน์		 ชูเพ็ง	 	
	๒๕๕๑	 ณัฏฐ์ภัค		 เจริญยิ่ง
	๒๕๕๒	 ณัฐพล		 ไพยสิทธิ์
	๒๕๕๓	 นทีธร		 คงแก้ว
	๒๕๕๔	 นพรุจ		 รอดสุด
	๒๕๕๕	 วรทัศน์		 ไชยมิตร
	๒๕๕๖	 วัชรินทร์		 วรรณกูลโชติ
	๒๕๕๗	 วิทวัส		 ทองรักษา
	๒๕๕๘	 วุฒิภัทร		 มะสมัน
	๒๕๕๙	 แวอัรมัน		 แวมายิ
	๒๕๖๐	 สหราช		 ราชนวม
	๒๕๖๑	 สัณห์พิชญ์		 ทองธรรมชาติ
	๒๕๖๒	 สาฟูวัน		 อาแว	 	
	๒๕๖๓	 สุภกิณห์		 สุวรรณโณ
	๒๕๖๔	 เสฏฐวุฒิ		 บุญวิสูตร
	๒๕๖๕	 อดุลย์		 สาและ
	๒๕๖๖	 อนุชา		 มะสมัน
	๒๕๖๗	 อามีน		 หะยีอูมา
	๒๕๖๘	 อุดมพร		 หาญชนะ
	๒๕๖๙	 อุรคินทร์		 ทองใส		
	๒๕๗๐	 เอกชน		 ชูประสูติ
	๒๕๗๑	 เอกรัตน์		 แซ่ฮ่ง

บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชา	การบัญชี
	๒๕๗๒	 กนกวรรณ		 ดิสระ	
	๒๕๗๓	 กนกวรรณ		 ธมราตรี	
	๒๕๗๔	 กนกวรรณ		 เล่งสีสัน	
	๒๕๗๕	 กมลรัตน์		 โกศัย	
	๒๕๗๖	 กรรนิตา		 จ�าปาเทศ	

	๒๕๗๗	 กฤตพร		 เพ็ชรสุด	
	๒๕๗๘	 กัญญกมล		 ภูธี	
	๒๕๗๙	 กัญญ์วรา		 เดชะ	
	๒๕๘๐	 กัญญาพัชร		 กันคล้าย	
	๒๕๘๑	 กัญญารัตน์		 บุญช่วย	
	๒๕๘๒	 กัญญาวี		 ชูกลิ่น	
	๒๕๘๓	 กัญนภา		 นวลล่อง	
	๒๕๘๔	 กัณฐมณี		 แก้วทอง	
	๒๕๘๕	 กัสมาณี		 ตาแรอะ	
	๒๕๘๖	 กานดา		 พรายบัว	
	๒๕๘๗	 กานติมา		 คงปล้อง	
	๒๕๘๘	 กิตติยา		 เพ็ชรโชติ	
	๒๕๘๙	 เกวลิน		 บุญชูวงค์	
	๒๕๙๐	 ว่าทีร้่อยตรหีญงิเกศรนิทร์	เหมทานนท์
๒๕๙๑	 ขนิษฐา		 แท่นเกิด	
	๒๕๙๒	 ขนิษฐา		 โรจนโพธิ์	
	๒๕๙๓	 จรรยา		 สุขมี	
	๒๕๙๔	 จริญญา		 ตุลยนิษก์	
	๒๕๙๕	 จันทณีย์		 แก้วขาว	
	๒๕๙๖	 จิดาภา		 ศรีสมัย	
	๒๕๙๗	 จิตติมา		 รอดภัย	
	๒๕๙๘	 จิตรกัญญา		 ลาโหยด	
	๒๕๙๙	 จินดาวรรณ		 เมืองสุวรรณ	
	๒๖๐๐	 จิรมาศ		 นวลจริง	
	๒๖๐๑	 จุฑามาศ		 กาฬจันโท	
	๒๖๐๒	 จุฑารัตน์		 เกศมงคล	
	๒๖๐๓	 เจนจิรา		 บุญนะ	
	๒๖๐๔	 เจนจิรา		 ยกรัตน์	
	๒๖๐๕	 เจนจิรา		 ศรีพลับ	
	๒๖๐๖	 ชนัญญา		 แสงพันธ์	
	๒๖๐๗	 ชนากานต์		 เทพทอง	
	๒๖๐๘	 ชนิกานต์		 สินธุ์อ่อน	
	๒๖๐๙	 ชนิดา		 ยุติธรรมนนท์	
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	๒๖๑๐	 ชลิตา		 พิชญานนท์	
	๒๖๑๑	 ชลิตา		 ฉีดอิ่ม	
	๒๖๑๒	 ชิดชนก		 สนสมบัติ	
	๒๖๑๓	 ชุติมณฑน์		 อักษรศรี	
	๒๖๑๔	 ชุติมล		 วิชิตวาที	
	๒๖๑๕	 ซอฝี้น๊ะห์		 หมัดจะกิจ	
	๒๖๑๖	 ซากีนะ		 หลับด้วง	
	๒๖๑๗	 ญาณิศา		 ภูกิ่งเงิน	
	๒๖๑๘	 ญาณิศา		 อารีสุข	
	๒๖๑๙	 ฐิติพร		 ศรีชู	
	๒๖๒๐	 ณัชชนม์		 แก้วประกอบ	
	๒๖๒๑	 ณัฏฐากร		 อินอ�าไพ	
	๒๖๒๒	 ณัฐชยา		 โชติมูล	
	๒๖๒๓	 ณัฐฐาพร		 รักเงิน	
	๒๖๒๔	 ณัฐธิดา		 จินดานิมิตร	
	๒๖๒๕	 ณัฐริกา		 ถวายเทียน	
	๒๖๒๖	 ณิชกานต์		 อธิวัฒนชัย	
	๒๖๒๗	 ณูรีดา		 มะดาโอะ	
	๒๖๒๘	 ดวงหทัย		 สุวรรณแก้ว	
	๒๖๒๙	 ตวิษา		 ชัยสวัสดิ์	
	๒๖๓๐	 ตัสนีม		 เจ๊ะ	
	๒๖๓๑	 ไตรทิพย์		 อิสโร	
	๒๖๓๒	 ทักษพร		 ณรงค์ชัย	
	๒๖๓๓	 ทัศน์นันท์		 สิงห์ตระหง่าน	
	๒๖๓๔	 ทิพย์เกษร		 รังษี	
	๒๖๓๕	 ทิพย์ภัทรา		 รักแก้ว	
	๒๖๓๖	 ทิวงกร		 มณีขวัญ	
	๒๖๓๗	 ธนพร		 วิรัชตั้งสกุล	
	๒๖๓๘	 ธนัชพร		 กลับส่ง	
	๒๖๓๙	 ธนาพร		 ธรรมประไพ	
	๒๖๔๐	 ธนิดา		 พลายด้วง	
	๒๖๔๑	 ธัญพิมล		 กาญจโนภาส	
	๒๖๔๒	 ธารารัตน์		 มณีรัตน์	

	๒๖๔๓	 ธารินี		 อ่อนแก้ว	
	๒๖๔๔	 ธิดาวดี		 เอ้งเถี้ยว	
	๒๖๔๕	 ธิดาวรรณ		 ค�าหลวงแว่น	
	๒๖๔๖	 นพมาศ		 ระวังภัย	
	๒๖๔๗	 นรีรัตน์		 หมัดหลี	
	๒๖๔๘	 นวรัตน์		 พุธสุขขี	
	๒๖๔๙	 นวิยา		 ยวงใย	
	๒๖๕๐	 นัฎฐวดี		 รอดทุกข์	
	๒๖๕๑	 นัฐธิดา		 แก้วเพชร	
	๒๖๕๒	 นันทวดี		 เทพชุม	
	๒๖๕๓	 นันทิยา		 อุ้ยสวัสดิ์	
	๒๖๕๔	 นัศเราะฮ์		 หะสาเมาะ	
	๒๖๕๕	 นาซีรา		 ซา	
	๒๖๕๖	 นาอีมะฮ์		 บากา	
	๒๖๕๗	 น�้าฝน		 หนอแก้ว	
	๒๖๕๘	 นิภาภัทร์		 สุขอนันต์	
	๒๖๕๙	 นิศรารัตน์		 เปาะกา	
	๒๖๖๐	 นิอาอีซะฮ์		 ซือแลแม	
	๒๖๖๑	 นุสรา		 ปูตะ	
	๒๖๖๒	 นูรมา		 มะแซ	
	๒๖๖๓	 นูรอัมนีย์		 ดอเลาะเเล	
	๒๖๖๔	 นูรไอนี		 ซีเดะ	
	๒๖๖๕	 นูรไอนี		 มีศรี	
	๒๖๖๖	 นูรีซัน		 บาเน็ง	
	๒๖๖๗	 นูรีฟาล		 ชุมประมาณ	
	๒๖๖๘	 นูรูอัมซา		 ฮายีเจ๊ะอาแว	
	๒๖๖๙	 โนร์ฮายาตี		 ยูโซ๊ะ	
	๒๖๗๐	 บุษกร		 พงศ์นุรักษ์	
	๒๖๗๑	 เบญจภา		 สุขเอก	
	๒๖๗๒	 ปณัฐดา		 หนุนส่ง	
	๒๖๗๓	 ปภานันท์		 อรัญดร	
	๒๖๗๔	 ปภาวดี		 คล้ายมณี	
	๒๖๗๕	 ปราณี		 วงศ์น้อย	
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	๒๖๗๖	 ปรารถนา		 ทรงช่วง	
	๒๖๗๗	 ปรีชญา		 ฉินสุวรรณ์	
	๒๖๗๘	 ปาณิศา		 โล้วโสภณกุล	
	๒๖๗๙	 ปาริฉัตร		 เพ็ชรกาศ	
	๒๖๘๐	 ปาอีซะห์		 เจะอามะ	
	๒๖๘๑	 ปิ่นปินัทธ์		 ช่วยชม	
	๒๖๘๒	 ปิยนัฐ		 เพ็ชรเพ็ง	
	๒๖๘๓	 ปิยรัตน์		 หนูเสน	
	๒๖๘๔	 พนัดดา		 แก้วสัตยา	
	๒๖๘๕	 พรพิมล		 พรรณรัตน์	
	๒๖๘๖	 พรไพลิน		 คาระวะ	
	๒๖๘๗	 พรรษธร		 บุญนะ		
	๒๖๘๘	 พัทธนันท์		 ธรรมอักษร	
	๒๖๘๙	 พิชชาพร		 เพชรเส้ง	
	๒๖๙๐	 พิชญ์วรีย์	 เมธีธรรมวัฒน์	
	๒๖๙๑	 พิมพ์นิภา		 รัตนกาญจน์	
	๒๖๙๒	 พิมพิศา		 หยดย้อย	
	๒๖๙๓	 พิมลณัฏฐ์		 อ้นทอง	
	๒๖๙๔	 พุทธชาติ		 เกลี้ยงอุบล	
	๒๖๙๕	 ฟาร์ตินา		 สาราบรรณ์	
	๒๖๙๖	 ฟาริดา		 หวาเอียด	
	๒๖๙๗	 ภัสสร		 ยิ้มเที่ยง	
	๒๖๙๘	 ภารดี		 พรหมจร	
	๒๖๙๙	 มณิสรา		 งามประดิษฐ์	
	๒๗๐๐	 มารีนา		 มามะ	
	๒๗๐๑	 มินตรา		 เอี่ยมสอาด	
	๒๗๐๒	 มุขรินทร์		 ทองศรี	
	๒๗๐๓	 มุฑิตา		 ณ	พัทลุง	
	๒๗๐๔	 เมติการ์		 เส็นเจริญ	
	๒๗๐๕	 เมทินี		 สาตะภัณฑ์	
	๒๗๐๖	 เมธาวี		 อ่อนอุ่น	
	๒๗๐๗	 เมธิศา		 ศรีมณียานนท์	
	๒๗๐๘	 เมลิสซอไซลา		 ตะอะด�้า	

	๒๗๐๙	 รอฮยา		 สกุลา	
	๒๗๑๐	 รัชนิดา		 พงษ์ผึ้ง	
	๒๗๑๑	 รัตติยากร		 ยี่โส	
	๒๗๑๒	 ลลิดา		 ภมรทัต	
	๒๗๑๓	 ลักขณา		 เตโช	
	๒๗๑๔	 ลัดดาวัลย์		 ชูอักษร	
	๒๗๑๕	 ลัดดาวัลย์		 หนูแป้นน้อย	
	๒๗๑๖	 วนิสรา		 ไกรภูมิ	
	๒๗๑๗	 วรดา		 แวเปาะแฮ	
	๒๗๑๘	 วรนุช		 สุวรรณรัตน์	
	๒๗๑๙	 วรรณชนก		 วรรณทอง	
	๒๗๒๐	 วรรณวิศา		 กล่อมจิต	
	๒๗๒๑	 วรรณิศา		 สังข์แก้ว	
	๒๗๒๒	 วรัญญา		 แสงสว่าง	
	๒๗๒๓	 วราภรณ์		 เสือแสง	
	๒๗๒๔	 วราภรณ์		 อุปการัตน์	
	๒๗๒๕	 วสุธิดา		 เทพสุริวงค์	
	๒๗๒๖	 วัชรวีร์		 ทองบุรี	
	๒๗๒๗	 วันวิสาข์		 มากแก้ว	
	๒๗๒๘	 วันวิสาข์		 สุขราช	
	๒๗๒๙	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชชุดา	สินโชโต	
	๒๗๓๐	 วิชญาพร		 น้อยสมวงศ์	
	๒๗๓๑	 วิรวรรณ		 สาธรี	
	๒๗๓๒	 วิลาวรรณ		 พุทธกูล	
	๒๗๓๓	 วิลาสินี		 ยกทอง	
	๒๗๓๔	 วิลาสินี		 สักแก้ว	
	๒๗๓๕	 เวสิยา		 พงศ์พันธ์	
	๒๗๓๖	 แวซัลมา		 มุซายี	
	๒๗๓๗	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศวินณา	แก้วจุลพันธ์
	๒๗๓๘	 ศศิวิมล		 วังทวีณรงค์	
	๒๗๓๙	 ศัตวารี		 เทพเสนา	
	๒๗๔๐	 ศิรภัสสร		 บุญมาเกิด	
	๒๗๔๑	 ศุพิรนันญ์		 กิตติเกียรติคุณ	
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	๒๗๔๒	 ศุภนุช		 เต็มรัมย์	
	๒๗๔๓	 ศุภลักษณ์		 ส�าอางศรี	
	๒๗๔๔	 ศุภาพิชญ์		 อธิโนปุญวัฒน์	
	๒๗๔๕	 โศรยา		 กาซันการัดชอ	
๒๗๔๖	 สมฤทัย		 แก้วบุญล้อม	
	๒๗๔๗	 สวรรยา		 สงรักษ์	
	๒๗๔๘	 สัณห์สินี		 จิระกุล	
	๒๗๔๙	 สิริดา		 สุทธิโพธิ์	
	๒๗๕๐	 สิโรรัตน์		 เพชรศรี	
	๒๗๕๑	 สุกัญญา		 ยีหวัง	
	๒๗๕๒	 สุชัญญา		 แก้วมั่ง	
	๒๗๕๓	 สุชาดา		 พรหมทอง	
	๒๗๕๔	 สุณี		 นวลน้อย	
	๒๗๕๕	 สุดารัตน์		 อักษรแสงแก้ว	
	๒๗๕๖	 สุทธิดา		 คงเกลี้ยง	
	๒๗๕๗	 สุทธิดา		 สุวรรณโรจน์	
	๒๗๕๘	 สุธาทิพย์		 เกศรินทร์	
	๒๗๕๙	 สุธิตา		 เบ็ญหลัง	
	๒๗๖๐	 สุนันทา		 สังศิริ	
	๒๗๖๑	 สุนิษา		 เกตุแก้ว	
	๒๗๖๒	 สุนิสา		 นนทสิทธิ์	
	๒๗๖๓	 สุพัฒนี		 มโนวงศ์สกุล	
	๒๗๖๔	 สุพัตรา		 สุหรี	
	๒๗๖๕	 สุภาพร		 วิลัยรัตน์	
	๒๗๖๖	 สุภารัตน์		 พรหมจรรย์	
	๒๗๖๗	 สุภาวดี		 ศรียา	
	๒๗๖๘	 สุไรดา		 กาแบ	
	๒๗๖๙	 สุไรยา		 สะมะแอ	
	๒๗๗๐	 สุวภัทร		 จระกา	
	๒๗๗๑	 สุวัยบะห์		 มะแลมะ	
	๒๗๗๒	 สุวิมล		 ยิ่งด�านุ่น	
	๒๗๗๓	 สุวิมล		 ราชฤทธิ์	
	๒๗๗๔	 เสาวลักษณ์		 ศิริ	

	๒๗๗๕	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอธิศรา	ขุนเจริญ	
	๒๗๗๖	 อนุสรา		 หนูริง	
	๒๗๗๗	 อภิชญา		 เลขะจิตร	
	๒๗๗๘	 อมตรส		 จันทร์แดง	
	๒๗๗๙	 อรยา		 เพ็ชรถาวร	
	๒๗๘๐	 อรรธิมา		 มะบา	
	๒๗๘๑	 อรฤทัย		 ต๊ะน้อย	
	๒๗๘๒	 อรวรรณ		 หลับจันทร์	
	๒๗๘๓	 อรอุมา		 เอียดหวัง	
	๒๗๘๔	 อริษา		 คหาปนะ	
	๒๗๘๕	 อัจฉราภรณ์		 ราชแพทยาคม	
	๒๗๘๖	 อัจฉราวรรณ		 ไชยยาว	
	๒๗๘๗	 อัญชิษฐา		 ทองตัน	
	๒๗๘๘	 อัสนะห์		 สะ	
	๒๗๘๙	 อาซีย๊ะ		 มุ่นโย	
	๒๗๙๐	 อาทิตยา		 เพชรเรียง	
	๒๗๙๑	 อาทิตยา		 เวชสิทธิ์	
	๒๗๙๒	 อามีนา		 หัดหมัด	
	๒๗๙๓	 อารยา		 อินทรศักดิ์	
	๒๗๙๔	 อาระยา		 ศรีตัน	
	๒๗๙๕	 อาริณี		 สามะอาลี	
	๒๗๙๖	 อาริสา		 คงแก้วเคลื่อน	
	๒๗๙๗	 อารีนี		 ยะละมะ	
	๒๗๙๘	 อารียา		 ทองเกต	
	๒๗๙๙	 อารียา		 ยามูยีมะ	
	๒๘๐๐	 อารียา		 ยีอาแว	
	๒๘๐๑	 อาอีซะห์		 ปิยา	
	๒๘๐๒	 อิฟตีฮัน		 แวสุหลง	
	๒๘๐๓	 อีตีซัน		 โต๊ะและ	
	๒๘๐๔	 อุมาภรณ์		 ไกรยรัตน์	
	๒๘๐๕	 เอเซีย		 แดงเจริญ	
	๒๘๐๖	 เอนีเซีย		 นิปะสิกิ	
	๒๘๐๗	 ฮายาตี		 ตีเยาะ	
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	๒๘๐๘	 ฮายาตี		 ยีแล๊ะ	
	๒๘๐๙	 ฮาสานะห์		 สมาแห	
	๒๘๑๐	 กฤตพจน์		 ชูเผือก	
	๒๘๑๑	 กฤษณพงศ์		 บุญทอง	
	๒๘๑๒	 กิตตินันต์		 นาดี	
	๒๘๑๓	 คมกริช		 สะนิ	
	๒๘๑๔	 ชญานนท์		 ธนูสังข์	
	๒๘๑๕	 ชัยสิทธิ์		 อินทรสนิท	
	๒๘๑๖	 ชาติณรงค์		 ชูวิจิตร	
	๒๘๑๗	 ณิชนันทน์		 ก�ารูป	
	๒๘๑๘	 เดชด�ารงค์		 น้อยค�าตัน	
	๒๘๑๙	 ธนกฤต		 เกลี้ยงแก้ว	
	๒๘๒๐	 นัทธพงศ์		 ท้ามบุญฤทธิ์	
	๒๘๒๑	 เนติพงษ์		 มณีวัง	
	๒๘๒๒	 บาหากีม		 ตอเฮ	
	๒๘๒๓	 บูรฮานูดดีน		 เจะมะ	
	๒๘๒๔	 สิบเอกปฏิภาณ		ปูนิล	
	๒๘๒๕	 พฤฒ		 ไชยถาวร	
	๒๘๒๖	 ภควัตชัย		 สามบุญชื่น	
	๒๘๒๗	 ฤทธิเดช		 ศรีคะระมะทันโต	
	๒๘๒๘	 วัชรพงศ์		 นิลโพธิ์	
	๒๘๒๙	 วิชยุตม์		 นวลแก้ว	
	๒๘๓๐	 สุทธิรัตน์		 เจียวก๊ก	
	๒๘๓๑	 สุรเชษฐ์		 คงทอง	
	๒๘๓๒	 อัครเดช		 ถนอมวงศ์	
๒๘๓๓	 อันนัส		 สารีมะเจ๊ะ
	๒๘๓๔	 อาดัม		 เต๊ะปูยู		
	๒๘๓๕	 เอกรัตน์		 ศรีวิกะ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	เศรษฐศาสตร์
๒๘๓๖	 กมลทิพย์		 คงศักดิ์
	๒๘๓๗	 คันธรส		 จันทร์แก้ว
	๒๘๓๘	 จันจิรา		 หัสโร	 	

	๒๘๓๙	 จิราพร		 วุฒิพันธุ์
	๒๘๔๐	 ชิรีน		 สนธิวงค์
	๒๘๔๑	 ซันวานี		 บินหมาน
	๒๘๔๒	 ซารีน่า		 กาเหย็ม
	๒๘๔๓	 ญาติกา		 แซ่ด่าน
	๒๘๔๔	 ณัฐกาญณ์		 เลี่ยนศิริ
	๒๘๔๕	 ณัฐชา		 สุวรรณปราการ
	๒๘๔๖	 ณัฐณิชา		 จิตมานะ
	๒๘๔๗	 ณัฐภรณ์		 สมบูรณ์
	๒๘๔๘	 ณิชกานต์		 ขุนอาวุธ
	๒๘๔๙	 ณิฐารัตน์		 ภู่ระหงษ์
	๒๘๕๐	 ดวงกมล		 ประเศรษฐสุต
	๒๘๕๑	 ธนัญญา		 พรหมสะอาด
	๒๘๕๒	 ธนัญญา		 หลานรอด
	๒๘๕๓	 ธนาภรณ์		 พริกแก้ว
	๒๘๕๔	 ธัญมาศ		 คงเพ็ง		
	๒๘๕๕	 ธัญลักษณ์		 ศักดิ์ดี		
	๒๘๕๖	 นัฏฐิฌา		 พรหมอินทร์
	๒๘๕๗	 นาเดียร์		 กาโป	 	
	๒๘๕๘	 นูรีฮัน		 มีนา	 	
	๒๘๕๙	 บุษกร		 เรืองเพชร	
	๒๘๖๐	 บุหงา		 นิปะสิกิ	
	๒๘๖๑	 เบญจมาภรณ์		 ผ่อนผาสุข	
	๒๘๖๒	 ปรางทิพย์		 สาระอาภรณ์	
	๒๘๖๓	 ปวีณา		 มีศรี	
	๒๘๖๔	 ปัญจพร		 หนูในน�้า	
	๒๘๖๕	 ปาริชาติ		 ขุนประเสริฐ	
	๒๘๖๖	 ปาริษา		 ชัยเพชร	
	๒๘๖๗	 ปิยดา		 หมานหมีน	
	๒๘๖๘	 พนิดา		 หนูเซ้ง	
	๒๘๖๙	 พัชรีย์		 กาละ	
	๒๘๗๐	 พิมณภัช		 ชุมชัยโย	
	๒๘๗๑	 พิมพ์วรีย์		 จันทร์มุข	
	๒๘๗๒	 เพชรไพลิน		 แสงจันทร ์
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	๒๘๗๓	 ภัคจิรา		 บิลหีม	
	๒๘๗๔	 ภูริตา		 ราชบวร	
	๒๘๗๕	 รอฮานา		 สะมาแอ	
	๒๘๗๖	 รุ่งทิวา		 หล�าสุบ	
	๒๘๗๗	 ลลิตา		 คงสุวรรณ	
	๒๘๗๘	 วรรณวิสาข์		 เจริญผล	
	๒๘๗๙	 วิริยา		 บุญทอง	
	๒๘๘๐	 ศนินาถ		 โชติสกุล	
	๒๘๘๑	 ศศลักษณ์		 เอี่ยงธนรัตน์	
	๒๘๘๒	 ศันสนีย์		 สีสุข	
	๒๘๘๓	 ศิวพร		 ขุนอักษร	
	๒๘๘๔	 สนธยา		 กุลประสิทธิ์	
	๒๘๘๕	 สมหญิง		 วิจิตร	
	๒๘๘๖	 สิรามล		 คงแก้ว	
	๒๘๘๗	 สุกัญญา		 ไฝจันทร์	
	๒๘๘๘	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา	รัตนวรรณ์	
๒๘๘๙	 สุภัคพิสุทธิ์		 เลื่อนแก้ว	
	๒๘๙๐	 สุไรด๊ะ		 บินหมัด	
	๒๘๙๑	 หทัยรัตน์		 จิตรชูชื่น	
	๒๘๙๒	 อภิสรา		 บุณยรัตน์	
	๒๘๙๓	 อสาดี		 เขตเทพา	
	๒๘๙๔	 อัญชนัน		 บัวงาม	
	๒๘๙๕	 อานีตา		 อาแวเฮง	
	๒๘๙๖	 อามานี		 เส็นคง	

	๒๘๙๗	 กฤติน		 แซ่อึ่ง	
	๒๘๙๘	 กิตติภัฏ		 ทองชะนะ	
	๒๘๙๙	 ชัยวัฒน์		 รักจันทร์	
	๒๙๐๐	 ณัฐพงศ์		 แสงแก้ว	
	๒๙๐๑	 เดชาวัต		 วิริกุลเจริญ	
	๒๙๐๒	 ตรีชัย		 ด�าหาย	
	๒๙๐๓	 นิธิโชติ		 บุรพงศ์	
	๒๙๐๔	 พศวัต		 รอดสง	
	๒๙๐๕	 พันณรงค์		 เสมสา	
	๒๙๐๖	 ฟารุต		 ยะโตะ	
	๒๙๐๗	 ภาณุวัฒน์		 ชาติไทย	
	๒๙๐๘	 ภูธเนศ		 อิสมาอีน	
	๒๙๐๙	 มัรวาน		 โซะเลาะ	
	๒๙๑๐	 มฮูมัหมดัฟารห์ิ		กาญจนกรกุล	
	๒๙๑๑	 มฮู�าหมดัอาบดีนี		สาและ	
	๒๙๑๒	 วรพล		 มณีพงศ์	
	๒๙๑๓	 วสุ		 ร�าพึงจิตร	
	๒๙๑๔	 วุฒิชัย		 เรืองสุข	
	๒๙๑๕	 สมโภช		 โคตภักดี	
	๒๙๑๖	 สุทธินนท์		 หลีหาด	
	๒๙๑๗	 เสฏฐวุฒิ		 ธรรมชาติ	
	๒๙๑๘	 อติวิชญ์		 คงเจริญ	
	๒๙๑๙	 ฮัมดี		 ซอแนะ	
	๒๙๒๐	 ฮาซัน		 มะยายอ
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มหาวิทยาลัยทักษิณ

จากอดีตสู่ปัจจุบัน

พ.ศ.	๒๔๙๗

	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก	ๆ	ในพื้นที่ภาคใต้	ถือก�าเนิดขึ้น

ภายหลงัจากการสถาปนาวทิยาลยัวชิาการศกึษา	(College	of	Education)	ในสังกดักระทรวง

ศึกษาธิการ	ขึ้นแทนโรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง	ณ	ถนนประสานมิตร	อ�าเภอพระโขนง	จังหวัด

พระนคร	ในปีพทุธศกัราช	๒๔๙๗	เพือ่พฒันาปรชัญาและแนวคดิทางด้านการศกึษาสมยัใหม่ 

ให้สอดคล้องผสานสัมพันธ์กับสังคมประชาธิปไตย	รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาศาสตร์ 

ให้เป็นวิชาชีพที่มีระบบแบบแผนและมีความลุ่มลึกในสังคมไทย	พร้อมกับการประสาท 

ปริญญาทางด้านศกึษาศาสตร์	วทิยาลยัวชิาการศกึษาได้พฒันาและเจรญิก้าวหน้ามาโดยล�าดบั	 

พร้อมกับการขยายการจัดการศึกษาไปยังภูมิภาคต่าง	ๆ	ของประเทศ	และมีการบริหารงาน 

แบบหลายวทิยาเขต	ประกอบด้วย	วทิยาเขตปทมุวนั	(ปีพุทธศกัราช	๒๔๙๘)	วทิยาเขตบางแสน 

จังหวัดชลบุรี	(ปีพุทธศักราช	๒๔๙๘)	วิทยาเขตพิษณุโลก	(ปีพุทธศักราช	๒๕๑๐)	วิทยาเขต

มหาสารคาม	(ปีพุทธศักราช	๒๕๑๑)	วิทยาเขตสงขลา	(ปีพุทธศักราช	๒๕๑๑)	วิทยาเขต

พระนคร	(ปีพุทธศักราช	๒๕๑๒)	และวิทยาเขตพลศึกษา	(ปีพุทธศักราช	๒๕๑๓)	โดยม ี

วิทยาเขตประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหาร

พ.ศ.	๒๕๑๑

วทิยาลยัวชิาการศกึษา	สงขลา	ได้รบัการสถาปนาขึน้

อย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที่	๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๑๑	

ณ	ต�าบลเขารูปช้าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	

(ที่ตั้งปัจจุบันของมหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขต

สงขลา)	ตามมติสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษา	ในการ

ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังพื้นที่ภาคใต้	

วันที่	๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๑๑	จึงถือเป็นวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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พ.ศ.	๒๕๑๒	–	๒๕๑๗

	 วิทยาลัยวิชาการศึกษา	สงขลา	ได ้เป ิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อ 

ปีการศึกษา	 ๒๕๑๒	 ในหลักสูตรปริญญาการศึกษาบัณฑิต	 เฉพาะหลักสูตร	 ๒	 ปี	 

และในปีการศึกษา	๒๕๑๗	จึงเริ่มรับนิสิตเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาการศึกษาบัณฑิต	

หลักสูตร	๔	ปี	และได้ด�าเนินการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตโดยมีความเจริญก้าวหน้า 

มาอย่างต่อเนือ่ง	เมือ่วทิยาลยัวชิาการศกึษา 

ได ้ รับการยกฐานะเป ็นมหาวิทยาลัย

ศรนีครนิทรวโิรฒ	สงักดัทบวงมหาวทิยาลัย	

ในปีพุทธศักราช	๒๕๑๗	วทิยาลยัวชิาการศกึษา 

สงขลา	จึงเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

ศรนีครินทรวโิรฒ	ภายใต้ชือ่	“มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ	วิทยาเขตสงขลา”

พ.ศ.	๒๕๓๒	–	๒๕๓๓

	 ในระหว่างปีพุทธศักราช	๒๕๓๒	 –	๒๕๓๓	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 

วิทยาเขตสงขลา	ได้เริ่มวางแผนขยายงานไปยังพื้นที่จังหวัดพัทลุง	เนื่องด้วยพื้นที่เดิม	 

ณ	ต�าบลเขารูปช้าง	อ�าเภอเมืองสงขลา	มีพื้นท่ีค่อนข้างจ�ากัดไม่เพียงพอต่อการรองรับ 

การจดัตัง้คณะใหม่	ๆ 	และการขยายงานในอนาคต	โดยคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่๒๙	พฤษภาคม	

พ.ศ.	๒๕๓๓	ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยขยายงานไปยังพื้นที่จังหวัดพัทลุง	

และให้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผน

พฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา	ฉบบัที	่๗	 

(พ.ศ.	๒๕๓๕	-	๒๕๓๙)	

พ.ศ.	๒๕๓๕

	 ต่อมาเมือ่วันที	่๒๐	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๓๕	 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จึงได้มี

มตกิ�าหนดชือ่มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒสงขลาใหม่เป็น	“มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

วิทยาเขตภาคใต้”	ทั้งนี้โดยค�านึงถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยอันเกี่ยวเน่ืองกับภาคใต้ 

โดยรวมไม่จ�าเพาะแต่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
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พ.ศ.	๒๕๓๙

 และเมื่อวันท่ี	 ๑	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 

วทิยาเขตภาคใต้	ได้รบัการยกฐานะเป็นมหาวทิยาลยัทกัษณิ	ซึง่เป็นนติบิคุคล	มฐีานะเป็นกรม	 

ในทบวงมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัต ิ

มหาวิทยาลยัทกัษณิ	พ.ศ.	๒๕๓๙	มหาวิทยาลยั 

ทกัษณิ	ได้พัฒนาเจรญิก้าวหน้ามาโดยล�าดบั

พ.ศ.	๒๕๔๗

	 ในปีการศึกษา	๒๕๔๗	 เริ่มเปิด 

การเรยีนการสอนอย่างเป็นทางการในพืน้ที ่

ของมหาวิทยาลัยท่ีต�าบลบ้านพร้าว	อ�าเภอป่าพะยอม	จังหวัดพัทลุง	และสภามหาวิทยาลัย

ทกัษณิ	เมือ่วนัท่ี	๕	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๕๔๘	ได้มมีตใิห้มหาวทิยาลยัทกัษณิมกีารบรหิารงาน

แบบ	๒	วทิยาเขต	ประกอบด้วย	วทิยาเขตสงขลา	(พืน้ทีบ้่านอ่าวทราย	ต�าบลเกาะยอ	ซึง่เป็นที่

ตัง้ของสถาบนัทกัษณิคดศีกึษา	และต�าบลเขารปูช้าง	อ�าเภอเมอืงสงขลา)	และวทิยาเขตพทัลงุ	 

(พื้นที่ต�าบลพนางตุง	อ�าเภอควนขนุน	และต�าบลบ้านพร้าว	อ�าเภอป่าพะยอม	จังหวัดพัทลุง)

พ.ศ.	๒๕๕๑	-	ปัจจุบัน

	 และนับตั้งแต่วันท่ี	๖	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๑	จวบจนปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ได้พัฒนาไปสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู ่ในก�ากับของรัฐ 

ด้วยการบริหารจัดการท่ีเป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ	 

พ.ศ.	๒๕๕๑	และภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัย	“ปัญญา	จริยธรรม	น�าการพัฒนา”
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ตรำประจ�ำมหำวิทยำลัยทักษิณ

	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	มีตรามหาวิทยาลัยเป็นรูปต�าราเรียน	๓	เล่ม	สีเทา	(สีประจ�า

มหาวิทยาลัย)	สะท้อนปรัชญาของมหาวิทยาลัย	“ปัญญา	จริยธรรม	และการพัฒนา”	 

ล้อมรอบด้วยอักษรสีฟ้า	(สีประจ�ามหาวิทยาลัย)	ภาษาไทย	“มหาวิทยาลัยทักษิณ”  

และภาษาอังกฤษ	“THAKSIN	UNIVERSITY”	ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งภาคใต	้ 

ด้านบนเหนอืรปูต�าราเรยีนเป็นมงกฎุสฟ้ีา	ซึง่เป็นเครือ่งหมายแห่งความเป็นเลศิและเกียรตยิศ	

ด้วยในปีพุทธศกัราช	๒๕๓๙	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	วทิยาเขตภาคใต้	ได้รบัการยกฐานะ 

เป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ	ตรงกับวโรกาสอันเป็นมหามงคลสมัยปีกาญจนาภิเษก	ในศุภวาระ 

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	๕๐	ปี

ต้นไม้และดอกไม้ประจ�ำมหำวิทยำลัยทักษิณ

	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	มีต้นไม้และดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	ปาริชาต	หรือ

ปาริฉตัร	หรือทองหลาง	(ชือ่สามญั	:	Tiger’s	Claw	หรอื	Indian	Coral	Tree	ชือ่วทิยาศาสตร์	:	 

Erythrina	variegata	L.)	เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ	อยู ่ในวงศ์ถั่ว	(LEGUMINOSAE	หรือ	 

FABACEAE)	ดอกมลีกัษณะเป็นช่อสแีดงเข้ม	เป็นต้นไม้ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์

ในพระไตรปิฎก	คนไทยโบราณเชื่อว่าเป็นไม้มงคล	หรือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปลูกบนสวรรค	์ 

จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	ต้นประวาลพฤกษ์
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สีประจ�ำมหำวิทยำลัยทักษิณ

	 สีประจ�ามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยทักษิณมีสีประจ�ามหาวิทยาลัยเป็นสีเทา	 

(รหัสสี	C๔๘	M๔๐	Y๓๗	K๓)	และสีฟ้า	(รหัสสี	C๘๑	M๓๖	Y๑	K๐)	โดยสีเทาซ่ึงเป็นสีของ 

สมอง	สะท้อนถึงความคิด	สีฟ้าซึ่งเป็นสีของทะเลและท้องฟ้า	สะท้อนถึงความกว้างไกล	 

สีเทา-ฟ้า	จึงหมายถึง	ความคิดที่กว้างไกล	หรือคิดอย่างมีวิสัยทัศน์

ธงมหำวิทยำลัยทักษิณ

	 ธงมหาวิทยาลัย	มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า	กว้าง	๖	ส่วน	ยาว	๙	ส่วน	ใช้สี

ประจ�ามหาวทิยาลยั	คอืสเีทาและสฟ้ีาเป็นสหีลกัในธง	โดยแบ่งพืน้ทีบ่นผนืธงเป็นแถบ	๓	แถบ	 

แถบบนและแถบล่างเป็นสีฟ้า	แถบกลางเป็นสีเทา	ความกว้างของแถบสีเทาเป็นสองเท่า 

ของแถบสฟ้ีา	บนผนืธงมตีรามหาวทิยาลยัสทีองอยูต่รงกึง่กลาง	และด้านล่างตรามหาวิทยาลยั

มีอักษรสีทองชื่อมหาวิทยาลัยทักษิณภาษาไทย	หรือ	ภาษาอังกฤษ	ก�ากับ
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ค�ำปฏิญำณของผู้ ได้รับพระรำชทำนปริญญำบัตร

แห่งมหำวิทยำลัยทักษิณ

	 ขอพระราชทาน/	กราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท/	ข้าพระพุทธเจ้า/	 

..............	.............	/ขอพระราชทานพระราชวโรกาส/	น�าผู้ส�าเร็จการศึกษา/	ซ่ึงได้รับ

พระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้/	กล่าวค�าปฏิญาณ/	ดังต่อไปนี้

	 ข้าพระพุทธเจ้า/..............	............./	ขอกล่าวค�าปฏิญาณ/	ต่อที่ประชุม/	อันมี 

พระรัตนตรัย/	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม 

ราชกุมารี/	คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/	และคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยนี้ว่า/

	 ๑.	 /จกัเทดิทูนชาต/ิ	ศาสนา/	พระมหากษตัรย์ิ/	อนัเป็นมิง่ขวญัของปวงชนชาวไทย

ทั้งมวล

	 ๒.	 /จักบ�าเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี/	สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม/	และ 

มุ่งมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติ/	ยิ่งกว่าประโยชน์อื่นใด/

	 ๓.	 /จักประกอบการงานในหน้าท่ี/	ด้วยสุจริตธรรม/	และบ�าเพ็ญตน/	ให้สมกับ 

ที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต

	 ๔.	 /จักเคารพนับถือครูบาอาจารย์/	แห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ/	และผดุงเกียรต ิ

ของมหาวิทยาลัยนี้ตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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เพลงมำร์ชมหำวิทยำลัยทักษิณ

ค�าร้อง/ขับร้อง/วงดนตรี	:	จ�าเริญ	แสงดวงแข

ท�านอง/เรียบเรียงเสียงประสาน	:	นพพร	ด่านสกุล

	 ศักดิ์แห่งเรา	ริ้วธงฟ้าเทาสง่า

	 ประจักษ์ตา	เน้นแนวปรัชญาหลอมใจรวมกัน

	 	 ดูสีเทางามเด่น	เปรียบเป็นสมองตรองดู

	 	 รู้คิดแนวทางสร้างสรรค์

	 	 มองฟ้าอันกว้างใหญ่	นั้นคือสีฟ้าอ�าไพ

	 	 หัวใจคิดไกลเหนือกว่า

	 ล้วนน้อมร�าลึก	พร้อมยึดปัญญา

	 และมีจริยธรรมน�าพัฒนา

	 ทั้งรู้ลึกซึ้ง	ทั้งพร้อมจรรยา

	 เด่นตาดั่งปาริชาตเบ่งบาน

	 	 มหาวิทยาลัย	เด่นนามทักษิณเกรียงไกร

	 	 คล้องใจทุกดวงผูกพัน

	 	 มหาวิทยาลัย	แห่งแดนทักษิณอ�าไพ

	 	 รวมใจทุกคนเหมือนหนึ่ง

	 จิตแห่งเรา	รักธงฟ้าเทาสง่า

	 จะรักษาไว้โดยศรัทธานิรันดร์
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ร่มปำริชำต

ค�าร้อง/ท�านอง	:	เอื้อ	สุนทรสนาน

ขับร้อง/เรียบเรียงเสียงประสาน	:	วงดนตรี	สุนทราภรณ์

  

	 	 โอ้ลานร่มนี้หรือมีใดปาน	 สราญเทียบวิมานบนแผ่นดิน

	 ให้ความสุขสันต์ทุกวันอาจินต์	 ถิ่นพักนิจสินสมหทัย

	 รวมไมตรีน้องพี่ร่วมกัน	 ร่วมรักสัมพันธ์สีเทาฟ้านั้นรวมใจ	 	

	 โอ้ลานรักลานฝันนี้ไซร้	 ปาริชาตรวมใจที่รักใคร่ผูกพัน

	 	 ร่มปาริชาตนี้ดังมีมนต์	 ที่ดลเราทุกคนมาร่วมกัน

	 ร่มพฤกษ์แห่งนี้พักพิงชีวัน	 โอบขวัญรักเราไว้ไม่เสื่อมคลาย

	 ปาริชาตครื้มเงาร่มเย็น	 โอ้พฤกษ์นี้เป็นเช่นสัญลักษณ์แทนกาย

	 ดอกเด่นสวยสดแดงนั้นคล้าย	 ก�ามะหยี่พราวพราย

	 คลายคลุมยอดพฤกษา

	 	 เมื่อปาริชาตนั้นพลันเริ่มบาน	 ตระการสดสวยปานชาดแต้มทา

	 กลีบโบยลมพลิ้วพัดปลิวลงมา	 เกลื่อนไปใต้พฤกษาประดุจพรม

	 	 เราแอบอิงพักพิงร่มใจ	 ใฝ่ฝันกันไปด้วยความสดใสอารมณ์

	 เมื่อใดทุกข์เศร้าใจตรอมตรม	 ได้พักเหนื่อยอารมณ์ใต้เงาร่มก็หาย

	 	 โอ้มนต์แห่งนี้หรือที่จะลืม		 ด�่าดื่มปลื้มฤดีไม่เสื่อมคลาย

	 ร่มแห่งความรักพักพิงใจกาย	 ฝากฝันทั้งมวลหมายใต้ร่มเงา

	 ปาริชาตนี้คงยั่งยืน	 อยู่ทุกวันคืนสดชื่นโอบขวัญปวงเรา

	 ร่มปาริชาตพาหายเหงา	 ทุกข์คลายสิ้นบรรเทาร่มเงาเจ้าเพื่อนใจ
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อำลัยปำริชำต

เนื้อร้อง/ท�านอง	:	เอื้อ	สุนทรสนาน

ขับร้อง	:	เอื้อ	สุนทรสนาน	/	บุษยา	รังสี

	 (ช)	 ขวัญเจ้าเอ๋ยอาลัย	 จะจากไกลห่างกัน

	 	 คิดถึงรักเคยมั่น	 ห่วงยอดขวัญนักหนา

	 	 ก่อนนั้นเราต่างเคย	 ชื่นเชยทุกครา

	 	 จ�าร้างกันเศร้านักหนา	 แสนที่จะอาลัย

	 (ญ)	 หวนห่วงหลัง	 น�้าตาก็ประดังหลั่งไหล

	 	 โถเคยชิดเคยใกล้	 ต้องจ�าใจจากลา

	 	 แต่นี้แล้วจากกัน	 พี่คงลืมสัญญา

	 	 นับวันจากร้างรา	 ห่างหายไม่เห็นหน้า

	 	 ปาริชาตหม่นหมอง

	 (ช)	 โอร่มพฤกษ์คือเงา	 ที่โอบเราประคอง

	 	 แม้ครานี้จ�าต้อง	 พรากพี่น้องห่างไกล

	 	 แต่รักเราจะคง	 คู่เคียงฤทัย	

	 	 ปาริชาติผูกพันไว้	 เหมือนเราใกล้ดังเคย

	 (ญ)	 สัญญารักร่วมกัน	 ไม่มีวันจางเลย

	 	 ขอให้รักเช่นเคย	 อย่าเลยร้างห่างหาย

	 	 ร่มพฤกษ์นี้ผูกพัน	 รักเรามั่นมิหน่าย

	 (พร้อม)	 ทุกคืนวันมิคลาย	 ปาริชาตนี่แหละจุดหมายรักแห่งเรา
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ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
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92 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ



93พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ



94 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ






