




ปัญญา  จริยธรรม  น�าการพัฒนา





ส�าเนา
พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวิทยาลยัทักษณิ

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัต ิ
พระราชกรณยีกจิแทนพระองค์	ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยั	ประจ�าปีนี้	 
ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน	ที่ได้รับเกียรติและความส�าเร็จ
	 บัณฑิตทั้งหลายเม่ือได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลักวิชาแล้ว 
ย่อมมุ่งหวังว่าความรู้ท่ีมีอยู่จะเป็นปัจจัยเครื่องสนับสนุน	ให้แต่ละคนสามารถบรรลุถึง 
ความส�าเร็จและความเจริญในหน้าที่การงานได้	แต่แท้จริง	ความส�าเร็จละความก้าวหน้า 
ในงาน	ไม่อาจเกิดขึ้นได้	ด้วยความรู้เพียงอย่างเดียว	หากยังต้องอาศัยความเชื่อมั่น	เป็น 
เครื่องน้อมน�าความเจริญอีกทางหน่ึงด้วย	ความเช่ือมั่นดังกล่าว	ได้แก่ความเชื่อมั่นในงาน 
ในเพื่อนร่วมงานและในหน่วยงานของตน	ความเชื่อมั่นในงาน	จะท�าให้บุคคลมีความรัก 
ความภาคภูมิใจในงานที่ท�า	น�ามาซึ่งความกระตือรือร้นและความพากเพียรที่จะท�างาน 
ให้ส�าเร็จ	ความเชือ่ม่ันในเพือ่นร่วมงาน	จะท�าให้แต่ละคนเคารพนบัถอืซึง่กนัและกนั	ประสานงาน 
ประสานประโยชน์กันได้อย่างราบรื่นเรียบร้อย	ส่วนความเชื่อมั่นในหน่วยงาน	จะท�าให ้
ผู ้ปฏิบัติงานมีความรักความผูกพันกับหน่วยงานของตน	พร้อมที่จะเสียสละอุทิศตน 
โดยยดึถอืประโยชน์ของหน่วยงานเป็นทีต่ัง้	ความเช่ือมัน่ทัง้สามประการนี	้จึงเป็นบ่อเกดิของ
ความสขุในการท�างาน	เก้ือกลูให้บคุคลมคีวามตัง้ใจมุง่มัน่ทีจ่ะท�างานให้ดแีละมปีระสทิธภิาพ
สูงสุด	หากบัณฑิตทุกคนปลูกฝังสร้างเสริมความเช่ือมั่นทั้งนั้นให้งอกงามและกล้าแข็ง	ก็จะมี
ปัจจยัพืน้ฐานอนัหนาแน่นควบคูก่บัวชิาความรูส้�าหรบัสร้างสรรค์ความส�าเรจ็และความเจรญิ
ในหน้าที่การงานให้บรรลุผลได้ดังมุ่งหวังตั้งใจ
	 ในพระปรมาภไิธยสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ขออวยพรให้บณัฑติใหม่ทกุคน	และทกุท่านทีม่า
ประชุมพร้อมกัน	ณ	ที่นี	้มีความสุข	ความเจริญ	และความส�าเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน

ส�าเนาถูกต้อง
รัตนา	เจริญเผ่า

(นางรัตนา	เจริญเผ่า)
ส�านักราชเลขาธิการ

๒๐	กุมภาพันธ	์๒๕๖๐
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ก�าหนดการ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา	๐๘.๒๐	น.		 -	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ

	 	 	 	 โดยรถยนต์พระที่นั่ง	จากเรือนรับรองที่ประทับโครงการฟาร์มตัวอย่าง

	 	 	 	 ตามพระราชด�าริ	ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	

	 	 	 	 อ�าเภอคลองหอยโข่ง	จังหวัดสงขลา	ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว

	 	 	 	 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ	ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ	

	 	 	 	 พระบรมราชินีนาถ	อ�าเภอคลองหอยโข่ง	จังหวัดสงขลา

เวลา	๐๘.๓๐	น.		 -	 รถยนต์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโครงการฟาร์มตัวอย่าง

	 	 	 	 ตามพระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	

	 	 	 	 อ�าเภอคลองหอยโข่ง	จังหวัดสงขลา

	 	 	 -	 ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง	อ�าเภอป่าพะยอม	จังหวัดพัทลุง

เวลา	๐๙.๓๐	น.	 -	 เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว	

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง	อ�าเภอป่าพะยอม	จังหวัดพัทลุง

	 	 	 	 (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

	 	 	 -	 ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง	

	 	 	 	 แม่ทัพภาคที่	๔	ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	๙	นายกสภามหาวิทยาลัย

	 	 	 	 ทักษิณ	กรรมการ	 สภามหาวิทยาลัยทักษิณ	อธิการบดี	และผู้บริหาร

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยทักษิณเฝ้า	ฯ	รับเสด็จ
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	 	 	 -	 นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัพทัลงุ	และผูแ้ทนมหาวทิยาลัยทกัษณิ	ทลูเกล้าฯ 

	 	 	 	 ถวายพวงมาลัย

	 	 	 -	 เสด็จเข้าห้องรับรอง

	 	 	 -		ทรงฉลองพระองค์ครุย

	 	 	 -	 ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม

	 	 	 -	 เสด็จเข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

	 	 	 	 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

	 	 	 -	 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

	 	 	 -	 ทรงคม

	 	 	 -	 ประทับพระราชอาสน์

	 	 	 -	 ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ	เข้าเฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายสูจิบัตร	

	 	 	 	 และหนังสือที่ระลึก

	 	 	 -	 นายกสภามหาวทิยาลยัทกัษณิ		กราบบังคมทลูส�านกึในพระมหากรณุาธคุิณ	

	 	 	 -	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ	กราบบังคมทูลเบิกพระภิกษุผู้ได้รับ	 	

	 	 	 	 พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์	และพระภิกษุผู้ส�าเร็จการศึกษา	

	 	 	 	 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	(จ�านวน	๒	รูป)

	 	 	 -	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี

	 	 	 	 พระราชทานปริญญาบัตรแด่พระภิกษุ	

		 	 	 	 (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

	 	 	 -	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ	กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒ	ิ

	 	 	 	 เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์	(จ�านวน	๔	ราย)

	 	 	 	 ๑)	นายสุเมธ	ตันติเวชกุล	 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 	 	 	 	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

	 	 	 	 ๒)	นายกฤษณพงศ	์กีรติกร	ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 	 	 	 	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

	 	 	 	 ๓)	ศาสตราจารย์วีรชาต	ิเปรมานนท์					ปรญิญาดรุยิางคศาสตรดษุฎีบณัฑิต 

	 	 	 	 	 กิตติมศักดิ	์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

	 	 	 	 ๔)	นายเฉลิม	เรืองเพ็ง	 ปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติกติตมิศกัดิ์

	 	 	 	 	 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
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	 	 	 -	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	พระราชทาน 

	 	 	 	 ปริญญา	กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ	(ตามล�าดับ)

	 	 	 	 (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

	 	 	 -	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ	กราบบังคมทูลเบิกอาจารย์ตัวอย่าง 

	 	 	 	 และบุคลากรตัวอย่างเข้ารับ	พระราชทานประกาศนียบัตร	

	 	 	 	 (จ�านวน	๓	ราย)

		 	 	 	 ๑)	ผูช่้วยศาสตราจารย์สรพงค์	เบญจศร	ี	อาจารย์ตวัอย่างด้านการเรยีน 

	 	 	 	 การสอน

	 	 	 	 ๒)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงศ์	โอทอง	บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย

	 	 	 	 ๓)	อาจารย์ถาวร	จันทโชติ	บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ

	 	 	 -	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีพระราชทาน

	 	 	 	 ประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่าง	(ตามล�าดับ)

	 	 	 -	 คณบด	ีรองคณบดี	คณาจารย์	บณัฑติวทิยาลัย	คณะวทิยาการสุขภาพและ 

	 	 	 	 การกีฬา	คณะศิลปกรรมศาสตร์	คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

	 	 	 	 และคณะนิติศาสตร์	กราบบังคมทูลเบิกผู้ส�าเร็จการศึกษาเข้ารับ	 	

	 	 	 	 พระราชทานปริญญาบัตร	(จ�านวน	๑,๔๘๗	คน)

	 	 	 -	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีพระราชทานปรญิญา 

	 	 	 	 บัตรแก่	ผู้ส�าเร็จการศึกษา	(ตามล�าดับ)	(ขณะนี้พระสงฆ์เจริญ

	 	 	 	 ชัยมงคลคาถา)

	 	 	 -	 เสดจ็	ฯ	ไปประทบัพกัพระราชอริยิาบถ	ณ	ห้องรบัรอง	(ประมาณ	๑๐	นาที)

	 	 	 -		เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

	 	 	 -		ประทับพระราชอาสน์	ณ	ที่เดิม

	 	 	 -		คณบดี	รองคณบดี	ผู้อ�านวยการ	คณาจารย	์วิทยาลัยการจัดการ

	 	 	 	 เพือ่การพฒันา	คณะศกึษาศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	

	 	 	 	 คณะวทิยาศาสตร์	และคณะเทคโนโลยีและการพฒันาชมุชน	กราบบังคมทลู 

	 	 	 	 เบกิผูส้�าเรจ็การศกึษาเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร	(จ�านวน	๑,๔๓๖	คน)

	 	 	 -	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีพระราชทาน

	 	 	 	 ปริญญาบัตรแก่	ผู้ส�าเร็จการศึกษา	(ตามล�าดับ)

	 	 	 	 (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

	 	 	 -	 ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร	กล่าวค�าปฏิญาณ
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	 	 	 -	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีพระราชทาน

	 	 	 	 พระราโชวาท

	 	 	 	 (จบพระราโชวาท	/	ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

	 	 	 -	 เสด็จ	ฯ	ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ

	 	 	 -	 เสด็จออกจากห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	

	 	 	 	 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

	 	 	 -		เสด็จเข้าห้องรับรอง	

	 	 	 -		ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย

	 	 	 -		ประทับพระราชอาสน์	ณ	โต๊ะเสวย

	 	 	 -	 เสวยพระกระยาหารกลางวนั	(เป็นการส่วนพระองค์	มหาวิทยาลัยทกัษณิ

	 	 	 	 จัดถวาย)

	 	 	 -		เสด็จออกจากห้องรับรอง

	 	 	 -		เสด็จไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์

	 	 	 -	 ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย	

	 	 	 	 คณะผู้บริหาร	มหาวิทยาลัย	และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง

	 	 	 	 	(จ�านวน	๓	ชุด)

	 	 	 -	 เสด็จออกจากหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

เวลา	๑๒.๐๐	น.	 -	 เสด็จ	ฯ	ไปประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	

	 	 	 		 (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

	 	 	 -	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังท่าอากาศยานตรัง	อ�าเภอเมืองตรัง	

	 	 	 	 จังหวัดตรัง

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

การแต่งกาย	 -		ข้าราชการในพื้นที่	แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว

	 	 	 -		ข้าราชการในพระองค์	แต่งกายเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
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ค�ากราบบังคมทูลส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของ

ศาสตราจารย์จรัญ จันทลักขณา

นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

  

	 ข้าพระพุทธเจ้า	ศาสตราจารย์จรัญ	จันทลักขณา	นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ	 

ในนามคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั	คณาจารย์	ข้าราชการ	พนกังานมหาวทิยาลยั	บณัฑติ	 

นิสิต	และผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	มีความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น 

ล้นเกล้าล้นกระหม่อมท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให ้

ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา

จากมหาวทิยาลยัทกัษณิ	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๙	อกีวาระหนึง่ในวนันี	้พระมหากรุณาธคิณุ

ของใต้ฝ่าละอองพระบาทเป็นมงคลสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ตลอดมา	

	 ณ	ล�าดับนี้	ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกรองศาสตราจารย์ 

วิชัย	ช�านิ	รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ	กราบบังคมทูลเบิกพระภิกษุเข้ารับ

การถวายปริญญาบัตร	ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์	อาจารย์ตัวอย่าง

ด้านการเรียนการสอน	บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย	และบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการ

วิชาการ	เข้ารับประกาศนียบัตร	เบิกคณบดี	รองคณบดี	และคณาจารย์กราบบังคมทูลเบิก 

ผูส้�าเรจ็การศกึษาเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร	และขอพระราชทานพระราโชวาทส�าหรบั

เป็นเครื่องก�ากับสติปัญญา	และเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบไป

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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ค�ากราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ของ

รองศาสตราจารย์วิชัย ช�านิ

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวิทยาลยัทักษณิ

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

	 ข้าพระพุทธเจ้า	รองศาสตราจารย์วชิยั	ช�าน	ิรกัษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัทกัษณิ	 

ขอพระราชทานพระราชานญุาตกราบบงัคมทลูรายงานกจิการของมหาวทิยาลยัทกัษณิในช่วง

ปีการศึกษา	๒๕๕๙	เพื่อทราบฝ่าละอองพระบาท	ดังนี้

	 มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหน่วยงานในก�ากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ	แบ่งการ

บริหารออก	๒	วิทยาเขต	ได้แก่	วิทยาเขตพัทลุงซึ่งจ�าแนกพื้นที่ออกเป็น	๒	แห่ง	คือ	พื้นที ่

ต�าบลบ้านพร้าว	อ�าเภอป่าพะยอม	จังหวัดพัทลุง	และพื้นที่ต�าบลพนางตุง	อ�าเภอควนขนุน	 

จังหวัดพัทลุง	มีส่วนงานวิชาการ	๕	คณะ	ได้แก่	คณะวิทยาศาสตร์	คณะเทคโนโลยีและ 

การพัฒนาชุมชน	 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 และ 

คณะพยาบาลศาสตร์	และวิทยาเขตสงขลา	ซึ่งจ�าแนกพื้นที่ออกเป็น	๒	แห่ง	คือ	พื้นที่ต�าบล 

เขารูปช้าง	อ�าเภอเมอืงสงขลา	จงัหวดัสงขลา	มส่ีวนงานวชิาการ	๖	คณะ	และ	๒	วิทยาลยั	ได้แก่	 

คณะศกึษาศาสตร์	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	คณะนิตศิาสตร์	คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	บัณฑิตวิทยาลัย	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

วทิยาลยันานาชาต	ิและพืน้ทีต่�าบลเกาะยอ	อ�าเภอเมอืงสงขลา	จงัหวดัสงขลา	ซ่ึงเป็นทีต่ัง้ของ 

ส่วนงาน	คือสถาบันทักษิณคดีศึกษา	ท้ังสองวิทยาเขตมีส�านักและส่วนงานอื่นรับผิดชอบ

ภารกิจต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย	ภาพรวมกิจการด้านต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ในปีการศึกษา	๒๕๕๙	มีรายละเอียดดังนี้	
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	 ด้านบคุลากร	มหาวิทยาลยัทกัษณิมนีสิติทัง้ระดบัปรญิญาตร	ีปรญิญาโท	และปรญิญาเอก	

รวมทั้งสิ้น	๑๒,๑๕๓	คน	มีบุคลากรสายวิชาการ	๔๗๙	คน	บุคลากรสายสนับสนุน	๖๘๒	คน 

รวมทั้งสิ้น	๑,๑๖๑	คน	

 ด้านจัดการศึกษา	มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตคุณภาพรองรับความต้องการ 

ของสังคม	จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจากวิถีชีวิตจริงในชุมชน	มุ่งสร้างอัตลักษณ์คุณภาพ

บัณฑิต	ที่รับผิดชอบ	รอบรู้	สู้งาน	และมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ	ส�าหรับนิสิตระดับปริญญา

ตรีใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการให้แก่นิสิตในรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่นและ

รายวิชาทักษิณศึกษา	ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	รวมทั้งให้นิสิตทุกคนเข้าร่วม 

ในกิจกรรมนอกช้ันเรียนตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด	และเป็นเงื่อนไขการส�าเร็จ 

การศึกษา	ส�าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	มุ่งเน้นให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการในด้าน 

การผลติครู	อุตสาหกรรมการเกษตร	ภาษาและวฒันธรรม	และพลังงานทางเลอืก	ในปีการศกึษา	 

๒๕๕๙	มหาวิทยาลัยทักษิณได้เปิดสอน	ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษารวม	 

๙๑	หลกัสตูร	โดยจ�าแนกเป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี	๕๖	หลกัสูตร	ประกาศนยีบตัรบณัฑิต	

๒	หลักสูตร	ระดับปริญญาโท	๒๙	หลักสูตร	และระดับปริญญาเอก	๔	หลักสูตร	สามารถผลิต

บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้	๒,๕๙๔	คน	ระดับปริญญาโท	๓๒๐	คน	และระดับปริญญาเอก	

๑๐	คน	รวมบัณฑิตทั้งสิ้น	๒,๙๒๔	คน	

  ด้านการวิจัย	มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและ

พัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อการรับใช้	ชี้น�าการพัฒนาให้กับสังคม	และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย

วิจัยในอนาคต	เพื่อก�าหนดจุดยืนในการพัฒนาด้านการวิจัยที่มุ่งสร้างขีดความสามารถของ

มหาวทิยาลยัให้มรีะบบบรหิารงานวจิยัให้มมีาตรฐาน	มนีกัวจิยัเชีย่วชาญ	มุ่งเป็นมหาวทิยาลยั

วิจัยในการผลิตองค์ความรู้	นวัตกรรม	ผลงานวิชาการ	ที่มีคุณภาพรองรับความต้องการของ

สังคม	สร้างคุณค่า	มูลค่า	ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมในวงกว้าง	และเน้นการ

ผลิตผลงานวิชาการทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ	โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา	ท�าหน้าที่หลัก

ในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย	ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านการวิจัย	การสร้างเครือข่ายการวิจัย	การสนับสนุนทุนวิจัย	การเผยแพร่ผลงาน

วจิยั	การจดัตัง้หน่วยวจิยัและศนูย์วจิยัเฉพาะทาง	การจดัตัง้ศนูย์เครือ่งมอืกลาง	การสร้างแรง

จูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ	การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา	 

และการถ่ายทอดเทคโนโลยี	โดยเน้นสร้างความเข้มแข็ง	การวิจัยเพื่อรับใช้สังคมที่มีคุณภาพ

ระดบันานาชาติ	หรอืทีน่�าไปใช้ประโยชน์ในเชงิสงัคม	หรอืเชงิพาณชิย์	ในปีการศกึษา	๒๕๕๙	
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มหาวิทยาลัยทักษิณมีหน่วยวิจัย	๕	หน่วย	มีศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	๑	ศูนย์	และมหาวิทยาลัย

ก�าลังด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง	จ�านวน	๔	ศูนย์ความเป็นเลิศ	บุคลากร

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นจ�านวนเงิน	๔๑,๕๗๑,๕๓๖	บาท	เป็นทุนวิจัยจากภายใน	

๑๘,๒๔๔,๗๐๐	บาท	และเป็นทุนวิจัยจากภายนอก	๒๓,๓๒๖,๘๓๖	บาท	มีผลงานวิชาการ

ของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย	ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ	๔๕๓	ผลงาน	 

ระดับนานาชาติ	๑๒๘	ผลงาน	มีผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่น�าไปใช้ประโยชน์	 

๑๔๖	ผลงาน	และมีผลงานวิจัยของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร	่๒๘๘	เรื่อง	

 ด้านการบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยทักษิณได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งการจัดบริการ

วิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	คุณภาพชีวิต	

ความมั่นคง	และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง	และประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่าง 

ต่อเนื่อง	เน้นการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานและการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

สังคม	สามารถสร้างคุณค่า	มูลค่าเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัย	โดยก�าหนดประเภทของโครงการ

บริการวิชาการแก่สังคมใน	๓	ประเภท	ประกอบด้วย	โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า	

โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ	และโครงการบริการ

วชิาการแบบสร้างรายได้มหีน่วยงานรองรบัการบรกิารวชิาการหลายหน่วยงาน	ได้แก่	วทิยาลยั

ภมูปัิญญาชมุชน	สถาบนัปฏบิตักิารชมุชนเพือ่การศกึษาแบบบรูณาการ	สถาบนัทกัษณิคดศีกึษา 

คณะ	สาขาวิชาและหน่วยงานต่าง	ๆ	ในปีการศึกษา	๒๕๕๙	มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับ 

งบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

จ�านวน	๑๖,๐๘๕,๐๐๐	บาท	และได้จัดสรรงบประมาณให้แก่คณะและหน่วยงานต่าง	ๆ 

จ�านวน	๘,๐๖๓,๙๘๐	บาท	คณะและหน่วยงานต่าง	ๆ	ได้ใช้งบประมาณเงินรายได้ใน 

การด�าเนินการบริการวิชาการ	จ�านวน	๕๑๕,๐๐๐	บาท	เพื่อด�าเนินโครงการที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

 ด้านการท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม	มหาวทิยาลัยทกัษณิได้ก�าหนดยทุธศาสตร์ทีมุ่ง่ 

การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปะ	วัฒนธรรม	ภูมิปัญญาและการจัดการส่ิงแวดล้อม 

เพือ่การพฒันาสงัคมแห่งปัญญาและสนัตสิขุทีย่ัง่ยนื	ในปีการศึกษา	๒๕๕๙	มหาวทิยาลัยได้รบั 

งบประมาณเงนิอดุหนนุจากรฐับาลมาด�าเนนิโครงการต่าง	ๆ 	เป็นเงนิรวมทัง้ส้ิน	๒,๗๗๗,๐๐๐	บาท	 

มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ	๑๙	โครงการ	โครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ	๑๘	โครงการ 

โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิงาน	๑	โครงการ	ท้ังนีม้หาวทิยาลยัได้จดัสรรงบประมาณเพือ่งาน
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พัฒนาเยาวชน	นกัเรยีน	นสิติ	นกัศกึษา	คณะ	สถาบนั	วทิยาลัย	และส�านกั	ร่วมด�าเนนิกจิกรรม 

เพื่อการศึกษา	วิจัย	ส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม	เผยแพร่สร้างสรรค์ 

พัฒนางานวิชาการให้สัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชน	สังคมภาคใต	้และสากล	

 ด้านการบริหารจัดการ	 มหาวิทยาลัยทักษิณได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

การบริหารจัดการ	พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ	พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข	มีวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง	มีธรรมาภิบาล	พึ่งพาตนเองได้	 

ในปีการศึกษา	๒๕๕๙	มหาวิทยาลัยได้พัฒนาการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 

การบริหารมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพัฒนาระบบการด�าเนินงานให้มี 

ความคล่องตัว	การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	รวมทั้งการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาเป็นระบบสากลมากข้ึน	ได้จัดท�าข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	เพื่อให ้

การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพในทุก	ๆ	ด้าน	

	 กล่าวในภาพรวม	ในรอบปีการศึกษา	๒๕๕๙	มหาวิทยาลัยทักษิณได้ด�าเนินงานตาม 

พันธกิจหลักก้าวหน้ามาด้วยดี

	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาท่ีจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ประกอบด้วยบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก	๑๐	คน	บัณฑิตระดับปริญญาโท	๓๒๐	คน	และบัณฑิตระดับปริญญาตรี	 

๒,๕๙๔	คน	รวมทั้งสิ้น	๒,๙๒๔	คน

	 บัดนี้	ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว	ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูล 

เชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ส�าเร็จการศึกษา

สาขาวชิาต่าง	ๆ 	และขอพระราชทานพระราโชวาทเพ่ือเป็นข้อคิด	เป็นแนวทางในการด�าเนนิชีวติ 

และเป็นสริสิวสัดิพ์พิฒันมงคลแก่บณัฑติและผูเ้ข้าร่วมพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรในวโรกาส

อันเป็นอุดมมงคลนี้สืบไป

		 	 	 	 	 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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ค�าสดุดีเกียรติคุณ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖

นายสุเมธ ตันติเวชกุล 

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

	 ดร.	สุเมธ	ตันติเวชกุล	เกิดเม่ือวันท่ี	๒๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๒	ที่จังหวัดเพชรบุร	ี 

เป็นบุตรของนายอารีย์	ตันติเวชกุล	อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา	และ

อดตีรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงสหกรณ์	และท่านผูห้ญงิประสานสขุ	ตนัตเิวชกลุ	ต้นเครือ่ง

พระกระยาหารไทยในพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	สมรสกับคุณหญิงจินตนา	ตันติเวชกุล	 

มีบุตรชายสองคน	

	 ชีวิตในวัยศึกษา	ดร.	สุเมธ	ตันติเวชกุล	ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน

วชริาวธุวทิยาลยั	ระดบัปรญิญาตรด้ีานรฐัศาสตร์จากมหาวทิยาลยัเกรอนอบล์	ระดับปรญิญา

โท	และปริญญาเอกด้านรฐัศาสตร์จากมหาวทิยาลยัมองเปลีเอ	ประเทศฝรัง่เศส	นอกจากนีย้งั

ได้รับประกาศนียบัตรการวางแผนเศรษฐกิจ	IIAP	จากสถาบันบริหารระหว่างประเทศ	ปารีส	

ประเทศฝรั่งเศส	ประกาศนียบัตรทางการพัฒนาเศรษฐกิจ	EDI	จากธนาคารโลก	วอชิงตัน	

ดี.ซี.	สหรัฐอเมริกา	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	๒๘	วิทยาลัยการทัพบก	 

รุ่นที่	๒๓	ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	รุ่นที่	๓๐

	 เกยีรตปิระวตัอินัเป็นมงคลสงูสดุในชวีติของ	ดร.	สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	คือเป็นข้าราชบรพิาร 

ที่ได้ถวายงานสนองใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมนาถบพติร	ได้ตอบแทนบุญคณุของแผ่นดนิและพระมหากษตัรย์ิ	อันเป็นความภาคภมูใิจ 

และเป็นเกียรติยศอันสูงสุดของชีวิตตลอดมา	นับตั้งแต่เมื่อส�าเร็จการศึกษา	ดร.	สุเมธ	 

ตนัตเิวชกลุ	ได้รับพระมหากรณุาธคิณุจากพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	

บรมนาถบพิตร	มีพระราชกระแสรับสั่งให้เข้ารับราชการที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

การเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิเม่ือ	พ.ศ.	๒๕๑๒	ด้วยส�านกังานนีท้�างานพฒันาประเทศชาต	ิ

หลงัจากนัน้ได้ปฏบิตัภิารกจิหน้าทีต่่าง	ๆ 	อนัส�าคญันานาประการตามล�าดบัดงันี	้ปีพ.ศ.	๒๕๒๔	

ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ	ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	และถวายงานด้านการพัฒนาตามโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�ารใินต�าแหน่งเลขานกุารของคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ 
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อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(กปร.)	เรื่อยมาจนถึงปี	พ.ศ.	๒๕๓๖	ได้มีการจัดตั้งส�านักงาน

คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ(ส�านกังาน	กปร.)	

จากนัน้จงึได้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษ	เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าร	ิ(กปร.)	คนแรก	และปฏบิตัริาชการจนถงึปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	จงึได้ลาออกจาก

ราชการ	ในระหว่างการด�ารงต�าแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ(กปร.)	และ	เลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสาน

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(กปร.)	นั้น	ดร.	สุเมธ	ตันติเวชกุล	ได้ปฏิบัติหน้าที่

ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญของบ้านเมืองอันส�าคัญยิ่งอื่น	ๆ 	ไปพร้อมกัน	กล่าวคือ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๑	

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ทรงจัดตัง้มลูนธิชิยัพฒันา

เป็นมลูนธิส่ิวนพระองค์มลูนธิแิรก	และทรงด�ารงต�าแหน่งนายกกติตมิศกัดิ	์สมเดจ็พระเทพรตัน

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงด�ารงต�าแหน่งประธานมูลนิธิฯ	และทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมให้	ดร.	สุเมธ	ตันติเวชกุล	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ

ชัยพัฒนา	ซึ่ง	ดร.	สุเมธ	ตันติเวชกุล	ได้ปฏิบัติหน้าที่นี้มาจวบจนถึงปัจจุบัน	และช่วงระหว่าง

ปีพ.ศ.	๒๕๓๗-๒๕๓๙	ได้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาตคิวบคูก่บัด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(กปร.)	และกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมกัน

ไปด้วย	

	 นอกจากนี้ในระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๓๙-๒๕๔๓	ด�ารงต�าแหน่งวุฒิสมาชิก	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๐-

๒๕๔๒	เป็นกรรมการร่างกฎหมาย	คณะกรรมการกฤษฎกีา	ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 

ปี	พ.ศ.	๒๕๔๘-๒๕๕๔	เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษา 

และกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามแต่วาระ	เป็นทีป่รกึษา	ประธาน	และกรรมการมูลนธิต่ิาง	ๆ  

และเป็นผู้บรรยายให้แก่สถาบันต่าง	ๆ	อีกด้วย

	 ดร.	สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	เป็นผูท้ีม่กีระบวนการท�างานทีใ่ช้หลกัการประสานงานเพือ่ให้งาน 

ทัง้หลายประสบความส�าเรจ็ได้ด้วยด	ีราบรืน่	สร้างสรรค์	มปีระสิทธภิาพ	แม้ว่าผลงานนัน้อาจเป็น 

การท�างานปิดทองหลงัพระ	แต่ความต้ังใจท�าความด	ีซือ่สตัย์สจุรติ	เสยีสละ	และจงรกัภกัดต่ีอ

พระมหากษัตรย์ิและแผ่นดนิเป็นทีป่ระจกัษ์แก่สาธารณชน	ดร.	สุเมธ	ตนัตเิวชกลุ	ได้รบัรางวลั

แห่งเกยีรตยิศจ�านวนมาก	เช่น	โล่ประกาศเกยีรตคิณุ	“บุคคลตวัอย่างประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๓๗”	 

จากมลูนธิรัิฐบรุุษ	พลเอกเปรม	ตณิสลูานนท์	รางวัลผูบ้รหิารราชการดเีด่นประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๓๘ 

(ครฑุทองค�า)	จากสมาคมข้าราชการพลเรือน	โล่รางวัลเชดิชเูกยีรตบิคุคลผูป้ระพฤตปิฏบิตัติน

ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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และประพฤติมิชอบในวงราชการ	(ป.ป.ป.)	พ.ศ.	๒๕๔๐	และยังได้รับพระราชทานปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาต่าง	ๆ	จากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง	

	 ตลอดระยะเวลาที	่ดร.	สเุมธ	ตนัตเิวชกุล	ปฏบิตัภิารกจิตามรอยพระยคุลบาทของพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ท�าให้เข้าใจในพระราชปณธิาน	“ครองแผ่นดนิโดยธรรม	เพือ่ประโยชน์สขุ

แห่งมหาชนชาวสยาม”	เข้าใจพระราชจรยิวตัรครองธรรม	คือ	ทศพธิราชธรรม	สังคหวตัถส่ีุ	เข้าใจ

ค�าสัง่สอนทีพ่ระราชทานแก่ผูท้ีถ่วายงานและยดึเป็นหลกัในการด�าเนนิวถิชีวีติมาจนถงึทกุวนันี้	 

คือ	การมาถวายงานจะมิได้รับสิ่งใดตอบแทนนอกจากความสุขที่ได้ท�าประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น	 

ดร.	สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	ได้อัญเชิญหลกัธรรมในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 

บรมนาถบพิตร	พระราชด�าริ	พระอัจฉริยภาพด้านต่าง	ๆ	พระราชกรณียกิจ	หลักการทรง

งานและความรู้ด้านต่าง	ๆ	ที่พระราชทาน	รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น	

อัญเชิญมาเผยแพร่เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้าใจ	ได้เรียนรู้	เพื่อน�าไปเป็น

แนวทางด�าเนินชีวิต	เพื่อให้ชาวไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาได้รับประโยชน์สูงสุด

จากการด�าเนนิตาม	รอยพระยคุลบาท	และจากโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารทิีเ่ปรยีบ

เสมือนกับร่มฉัตรที่ปกคลุมไปทั้งแผ่นดิน	

	 ในด้านที	่ดร.	สเุมธ	ตันตเิวชกลุ	มีคณุปูการต่อการศกึษาในภาคใต้	และมหาวิทยาลยัทกัษณิ 

นัน้มลูนธิชิยัพัฒนาซึง่	ดร.	สุเมธ	ตนัตเิวชกุล	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและเลขาธกิารได้สนบัสนนุ 

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในภาคใต้หลายแห่งหลายลักษณะ	กรณีการสนับสนุนที่ให้แก่

มหาวิทยาลัยทักษิณนั้นได้เป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลือให้ทุนของมูลนิธิชัยพัฒนาให้แก่

มหาวิทยาลัยทักษิณ	ตามพระราโชบายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

กล่าวคอื	พระราชทานทนุให้แก่มหาวทิยาลยัทกัษณิ	ตามโครงการความร่วมมอืเพือ่การพฒันา 

การเรยีนการสอนให้แก่ครแูละนกัเรยีนในพืน้ทีเ่กาะ	จงัหวดัสตลู	๑๐	โรงเรียน	เป็นจ�านวนเงนิ

ทั้งสิ้น	๒,๕๘๗,๐๐๐	บาท	(สองล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	ตามที่มหาวิทยาลัย

ทักษิณได้เสนอขอรับงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อด�าเนินงานด้านการศึกษา	โดย

มลูนธิชิยัพฒันาให้งบประมาณสนบัสนนุการพฒันาครแูละนกัเรยีนของโรงเรยีนในพืน้ทีเ่กาะ	

จังหวัดสตูล	จ�านวน	๑๐	โรงเรียน	เป็นจ�านวนเงินท้ังสิ้น	๕๗๕,๐๐๐	บาท	(ห้าแสนเจ็ดหมื่น 

ห้าพันบาทถ้วน)	และให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	

จ�านวนเงินทั้งส้ิน	๒,๐๑๒,๐๐๐	บาท	(สองล้านหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)	โดยจ�าแนก

ทุนออกเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ก�าลังศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์	ระดับช้ันปีที่	๑	ถึง

ปีที่	๔	จ�านวน	๔	ทุน	ปีละทุน	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	๑,๑๐๒,๐๐๐	บาท	(หนึ่งล้านหนึ่ง

แสนสองพันบาทถ้วน)	และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่จะเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์
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ระยะเวลา	๕	ปี	จ�านวน	๒	ทุน	ๆ	ละ	๙๑,๐๐๐	บาท	(เก้าหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน)	ต่อปีเป็น

จ�านวนเงินทั้งสิ้น	๙๑๐,๐๐๐	(เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	โดยทุนพระราชทานดังกล่าวน้ี 

มีเงื่อนไข	คือ	นิสิตผู้รับทุนการศึกษาต้องเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มีความประพฤติดี	ไม่มีความผิดทางวินัย	มีผลการเรียนไม่ต�่ากว่า	๒.๕๐	มีภูมิล�าเนาในพื้นที่ 

เกาะในจังหวัดสตูล	หรือภูมิล�าเนาในพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสตูล	และเม่ือนิสิตส�าเร็จ 

การศกึษาแล้วจะต้องไปเป็นครใูนโรงเรยีนในพืน้ทีเ่กาะ	จงัหวดัสตลู	ตามระยะเวลาและตามเงือ่นไข 

ที่ก�าหนด	ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนและเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนในพื้นที ่

เกาะตามพระราชประสงค์	โดยกิจกรรมท้ังหมดด�าเนินการโดยโครงการพัฒนาศักยภาพ

โรงเรียนในพระราชด�าริ	และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา	๔	จังหวัดภาคใต้	 

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	

	 โดยที	่ดร.	สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	ได้ด�าเนนิชวีติตามรอยพระยคุลบาทด้วยการน้อมน�ากระแส	 

พระราชด�ารัส	พระราชด�าริ	พระบรมราโชวาท	หลักการทรงงาน	และความรู้ที่พระราชทาน	

รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมมาเป็นหลกัยดึอย่างมัน่คงในการปฏบิตัภิารกจิทัง้ปวงด้วยความซือ่สตัย์

สุจริต	ความอ่อนน้อมถ่อมตน	ด้วยความวิริยะ	อุตสาหะ	สติและจิตอันครองธรรม	ยึดหลักรู้	 

รัก	สามัคคี	ยึดความพอดีพอควร	ยึดธรรมเป็นท่ีตั้ง	ท้ังนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร	์

ตามพระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา	ภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	

และยังเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือ	แก้ปัญหาครู	นักเรียน	โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร	เพื่อให้

ครู	นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	ได้พัฒนาศักยภาพของความรู้อันเป็นคุณประโยชน์ยิ่งต่อชาติ	

ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณค่าอันควรแก่การสรรเสริญให้ปรากฏ	 

สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งท่ี	๖/๒๕๕๗	เม่ือวันที่	๒๒	พฤศจิกายน	 

พ.ศ.	๒๕๕๗	จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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ค�าสดุดีเกียรติคุณ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙

พระครูสุนทรกิจจานุโยค (พระล่อง เตชปัญฺโญ)

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

	 พระครสูนุทรกจิจานโุยค	(พระล่อง	เตชปญโฺญ)	ชือ่	–	สกลุเดมิ	พะล่อง	เพชรหนู	เกดิเมือ่ 

วนัที	่๑๖	มิถนุายน	พ.ศ.	๒๕๙๔	อาย	ุ๖๖	ปี	ส�าเรจ็การศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีที	่๔	จากโรงเรียน 

วัดตะโหมด	อ�าเภอตะโหมด	จังหวดัพทัลงุ	เม่ือ	พ.ศ.	๒๔๑๖	ต่อมาสอบไล่ได้นกัธรรมเอก	(น.ธ.	เอก)	 

เมือ่	พ.ศ.	๒๕๑๖	จากส�านกัวดัตะโหมด	อ�าเภอตะโหมด	จงัหวดัพทัลุง	และสอบได้สมัฤทธบิตัร	 

(การศกึษาพเิศษ)	จากมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๑๙	ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่ง 

เจ้าคณะอ�าเภอตะโหมด	เจ้าอาวาสวัดตะโหมด	และเป็นประธานอ�านวยการสอบธรรมสนามหลวง	 

สนามสอบธรรม	อ�าเภอตะโหมด	จังหวัดพัทลุง

	 ผลงานดเีด่นของพระครสูนุทรกจิจานโุยค	คอื	การใช้วดัเป็นศนูย์อ�านวยการแก้ไขปัญหา

การพฒันาชมุชน	ผ่านองค์กรสภาลานวดัตะโหมดซึง่ได้จดัตัง้ขึน้เมือ่	พ.ศ.	๒๕๓๘	โดยพระครู

สุนทรกิจานุโยค	ท�าหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๔๑	โดยยึด

ปรัชญาการท�างาน	คือ	“สร้างปัญญา	พัฒนาชุมชน	ระดมความคิด	เพื่อชีวิตของประชาชน”	

มีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน	๕	ประการ	ได้แก่	๑)	ให้คนในชุมชนมีความรัก	สามัคคี	๒)	

ให้ทุกคนร่วมกันท�างานแบบบูรณาการ	๓)	ร่วมปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาและร่วมกัน

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔)	ให้ทุกคนได้มีความส�านึกและสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ

เพื่อทดแทนแผ่นดินเกิดและถ่ินท่ีอยู่อาศัย	และ	๕)	ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่

เข้ามาท�างานพัฒนาชุมชน

	 สภาลานวตัตะโหมดได้ก�าหนดโครงสร้างการด�าเนนิงานไว้	๔	ด้าน	ได้แก่	ด้านสิง่แวดล้อม	

ด้านการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ	การด�าเนินงานในแต่ละ

ด้านได้สะท้อนถงึผลสมัฤทธิใ์นการท�างานด้านพฒันาชมุชนของพระครสุูนทรกจิจานโุยค	ดงันี้

	 ด้านสิง่แวดล้อม	ได้มกีารรณรงค์วางแผนป้องกนัการท�าลายป่าต้นน�้า	การจดัตัง้ป่าชุมชน	

จัดตั้งกลุ่มดูแลรักษาป่าเดิมและเพิ่มป่าใหม่	การพัฒนาล�าห้วยและล�าธาร	การจัดตั้งกลุ่ม

ธนาคารน�้าเพื่อร่วมกันสร้างฝายชะลอน�้าตามล�าห้วยต่าง	ๆ	ปัจจุบันมีฝายชะลอน�้าไม่น้อย

กว่า	๓๐๐	ฝาย	จึงท�าให้ทรัพยากรป่าไม้และน�้าในล�าห้วยล�าธารกลับมามีความอุดสมบูรณ์
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เพียงพอต่อการด�ารงชีพของคนในชุมชน	จากผลงานดังกล่าวส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา	
กระทรวงศกึษาธกิารจงึได้ยกย่องเชดิชเูกยีรตพิระครสูนุทรกจิจานโุยคให้เป็นครภูมูปัิญญาไทย	
รุน่ที่	๔	ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม	เมื่อวันที	่๑๔	กุมภาพนัธ์	๒๕๔๘	
ชมุชนตะโหมดจงึเป็นแหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ของ 
นกัเรยีน	นสิติ	นกัศกึษาจากสถาบนัต่าง	ๆ 	รวมทัง้นสิติจากมหาวทิยาลัยทกัษณิ	กลุม่ธนาคารน�า้ 
ตะโหมดได้พัฒนารูปแบบฝายชะลอน�า้จนได้รูปแบบเฉพาะตัวที่เหมาะสม	มีประสิทธิภาพสูง	 
แต่ใช้ต้นทุนต�่า	ได้การขยายผลไปยังชุมชนและจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ามาศึกษาเรียนรู ้
อย่างต่อเนื่อง	และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ที ่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร 
การจดัการน�า้โดยฝายชะลอน�า้ของชมุชนตะโหมด	ณ	ห้วยล�าตรน	เมือ่วนัที	่๑๕	มกราคม	๒๕๕๖
	 จากผลงานการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีก่่อให้เกดิประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคม	อย่างเป็นรูปธรรม	มูลนิธิลูกโลกสีเขียวจึงมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว	ครั้งที่	๑๗	 
ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ภายใต้	หัวข้อเรื่องสืบสานพระราชปณิธานวิถีพอเพียง	แบ่งปัน	 
ผูกพัน	ดิน	น�้า	ป่าให้กับชุมชนตะโหมด	เมื่อวันที่	๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	โดย	นายอานันท	์
ปันยารชุน	ประธานมูนิธิลูกโลกสีเขียวเป็นประธานมอบรางวัล
	 ด้านการศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	โดยเหตทุีใ่นท้องถิน่ไม่มโีรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับสูงกว่าช้ันประถมศึกษาได้	เพราะสถานที่ตั้งห่างไกลความเจริญ	
พระครูสุนทรกิจจานุโยคจึงได้พยายามทุกวิถีทางในการระดมสรรพก�าลังจากชุมชนเพื่อร่วม
กันเสียสละทั้งพื้นท่ีส�าหรับสร้างโรงเรียนรวมท้ัง	ทุนทรัพย์ในการจ้างครูสอนในระยะเริ่มต้น	
พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	จึงสามารถจัดตั้งโรงเรียนมัธยมได้ส�าเร็จ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	และ 
ตั้งชื่อโรงเรียนว่า	“โรงเรียนประชาบ�ารุง”	นอกจากน้ีได้ด�าเนินการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน
ขึ้นในวัดเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	ได้ขอพระราชทานชื่อ	“ห้องสมุดเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า”	และ
ได้	ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาทรงเปิดหอสมุดดังกล่าว
เมื่อวันที่	๑๕	มกราคม	๒๕๕๖
	 ผลงานด้านการศึกษานอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว	พระครูสุนทรกิจจานุโยค	ได้พัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น	(ตะโหมดศึกษา)	จัดตั้งกองทุนการศึกษาบัณฑิตชุมชนวัดตะโหมด	เป็นรอง
ประธานกรรมการศกึษาโรงเรยีน	วดัตะโหมดและโรงเรยีนประชาบ�ารงุ	เป็นกรรมการเขตพืน้ที่ 
การศกึษาพทัลงุ	เขต	๒	เป็นวทิยากรอบรมศลีธรรมให้กบัสถานศกึษาระดบัต่าง	ๆ 	ทัง้ในจงัหวดั 
พัทลงุและในจงัหวดัใกล้เคยีง	จากการท่ีพระครสูนุทรกิจจานโุยคได้ทุม่เทท�างานให้กบัการศกึษา 
	จึงได้รับโล่รางวัลดีเด่นด้านบุคคลที่สนับสนุนด้านการศึกษา	จังหวัดพัทลุง	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕ 
และได้รับเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นด้านองค์กรท่ีสนับสนุนกิจกรรด้านการศึกษาของ 
จังหวัดพัทลุง	ในปี	พ.ศ.๒๕๕๖
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	 ผลงานด้านศาสนา	พระครสูนุทรกจิจานโุยคได้อทุศิงานเป็นครสูอนปรยิตัธิรรม	แผนกธรรม 

ให้แก่พระภิกษุสามเณร	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๑๘	และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานอ�านวยการ

สอบธรรมสนามหลวง	สนามสอบธรรม	อ�าเภอตะโหมด	จังหวัดพัทลุง	มาตั้งแต	่พ.ศ.	๒๕๔๙	

จนถึงปัจจุบัน	เป็นพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ	ภาค	๑๘	สายที่	๙	พระครูสุนทรกิจจานุโยค

เป็นพระทีป่ฏบิตัดิ	ีปฏบิตัชิอบ	อทุศิตนเพือ่การพระพทุธศาสนาอย่างจรงิจงั	ท�าให้วดัตะโหมด 

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๓๐	เป็นวัดแหล่งเรียนรู้ดีเด่นจากสภาการศึกษา 

เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๙

	 ผลงานด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	พระครูสุนทรกิจจานุโยคให้ความสนใจเป็น

พิเศษในการ	ธ�ารงวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนโดยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม

ย้อนยคุในเทศกาลสงกรานต์	วฒันธรรมด้านการแต่งกายในวนัส�าคญัต่าง	ๆ 	วฒันธรรมอาหาร

พืน้บ้าน	รวมทัง้ส่งเสรมิ	สนับสนนุวฒันธรรมการแสดงพืน้บ้านภาคใต้	เช่น	หนงัตะลงุ	มโนห์รา	 

เพลงบอก	เป็นต้น

	 ด้านสงัคม	ผลงานเด่นของพระครูสนุทรกจิจานโุยค	ได้แก่	การสร้างสนัตสิขุระหว่างสงัคม

สองศาสนา	(พุทธ	-	อิสลาม)	เพื่อให้ชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันต	ิ

โดยผูน้�าศาสนาทัง้สองฝ่าย	ต่างมคีวามเข้าใจหลกัค�าสอนของศาสนาทีถ่กูต้อง	ต่างถ้อยทีถ้อย

อาศยั	ช่วยเหลือเกือ้หนนุซึง่กนัและกนั	เช่น	ชาวไทยพทุธในชมุชนตะโหมดได้เข้าร่วมกจิกรรม

โดยน�าเงิน	และสิ่งของไปช่วยเหลือชาวไทยมุสลิมในงานท�าบุญมัสยิดประจ�าปีและช่วงเวลา

การถือศีลอด	และเมื่อทางวัดตะโหมดมีงานต่าง	ๆ ที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา	โต๊ะอิหม่าม

กช็กัชวนพีน้่องชาวไทยมสุลมิเข้าร่วมงานอย่างสม�า่เสมอ	ประเพณสีองศาสนาดงักล่าวยนืยนั

ถึงความเอื้ออาทร	สะท้อนถึงความรักสามัคคี	และการให้เกียรติซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี	 

พระครูสุนทรกิจจานุโยค	มีส่วนสร้างให้ชุมชนตะโหมดเป็นชุมชนต้นแบบของการอยู่ร่วมกัน 

อย่างสนัตริะหว่างศาสนกิสองศาสนา		มหาวิทยาลยัทกัษณิได้ใช้ชมุชนตะโหมดเป็นฐานการเรยีนรู้ 

สังคมสองศาสนาให้แก่นิสิตที่เรียนรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น	รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐก็ได้มี

การน�าชาวไทยมุสลิมจาก	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้ศึกษาที่ชุมชนตะโหมดอย่างต่อเน่ือง

เช่นเดียวกัน

	 ด้านเศรษฐกจิ	พระครสูนุทรกจิจานโุยคร่วมกบัผูน้�าชุมชนได้ด�าเนนิการจดัตัง้กลุ่มเกษตรกร 

ท�านาตะโหมดเพือ่แก้ปัญหาให้แก่สมาชกิใน	๔	แนวทาง	ได้แก่	การรวบรวมผลผลติทางการเกษตร 

ของสมาชิกไปขาย	การจัดตั้งร้านค้าชุมชนเพื่อน�าเครื่องมือทางการเกษตรและเครื่องอุปโภค	

บริโภค	จ�าหน่ายให้กับสมาชิกในราคาท่ีเป็นธรรม	การจัดหาแหล่งเงินทุนให้สมาชิกน�าไป

พัฒนาอาชีพทางการเกษตรให้ก้าวหน้า	และเป็นการออมทรัพย์รับเงินฝากจากสมาชิก 
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เพือ่ขายผลผลติได้ออมไว้ใช้จ่ายในคราวทีจ่�าเป็น	ด้วยวิธกีารดงักล่าวท�าให้การด�าเนนิงานของ 

กลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมดเกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจในชุมชนเป็นอย่างมาก	กิจการ

ทุกด้านมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	ส่งผลให้เกษตรกรท�านาตะโหมดได้รับรางวัล

กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นดีเด่นระดับประเทศ	จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อป	ี

พ.ศ.	๒๕๒๓	และได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ	จ�านวน	๓	ครั้ง	เมื่อป	ี 

พ.ศ.	๒๕๒๖	พ.ศ.	๒๕๒๙	และ	พ.ศ.	๒๕๓๕	เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่จากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว	ฯ	ในวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	ณ	โรงพิธีท้องสนามหลวง	

กรุงเทพมหานคร

	 บทบาทของพระครูสุนทรกิจจานุโยคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เฉพาะทีส่�าคญั	ได้แก่	การเป็นวทิยากร	การเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนิสติไปเรยีนรูเ้กีย่วกบั 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การสนับสนุนที่พักและอาคารสถานที่ใน 

การท�ากิจกรรมของนิสิต	รวมทั้งการแสดงธรรม	สั่งสอน	อบรมบ่มเพาะคุณธรรม	จริยธรรม	

เพื่อให้เป็นคนดีของสังคม	มหาวิทยาลัยทักษิณได้พานิสิตไปศึกษาและฝึกงานภาคสนาม	 

ด้านการพัฒนาชุมชนจากชุมชนตะโหมดทุกภาคเรียน	ภาคเรียนละ	๔	–	๕	ครั้ง	ใช้เวลา	 

ครั้งละ	๒	คืน	๓	วัน	เป็นเวลา	๔	ปี	มาแล้ว

	 โดยเหตุที่	พระครูสุนทรกิจจานุโยค	เป็นผู้ท่ีมีความรู้	ความสามารถในด้านทฤษฎีและ

ปฏิบัติ	เป็นผู้บ�าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	เป็นผู้กอปรกิจอันดีงามเป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ	สมควรได้รับการยกย่องในวงวิชาการ	สภามหาวิทยาลัย

ทักษิณ	ในการประชุมครั้งท่ี	๕/๒๕๖๐	เม่ือวันท่ี	๑๗	มิถุนายน	๒๕๖๐	จึงมีมติเป็นเอกฉันท์

ให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาพัฒนาชุมชน	 

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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ค�าสดุดีเกียรติคุณ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙

นายกฤษณพงศ์  กีรติกร

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

	 อาจารย์	ดร.	กฤษณพงศ์	กีรติกร	เกิดเมื่อวันที่	๑๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๘๙	ที่จังหวัด

กรุงเทพมหานคร	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง)	และระดับปริญญาเอกด้านวัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า	แขนงวิศวกรรมไมโครเวฟ	 

จากมหาวิทยาลัยกลาสโกว์	สหราชอาณาจักร	นอกจากน้ียังได้รับประกาศนียบัตรหลัง 

ปริญญาเอก	Cert.	Alternative	Energy	จาก	มหาวิทยาลัยฟลอริดา	สหรัฐอเมริกา	

	 อาจารย์	ดร.	กฤษณพงศ์	กีรตกิร	เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในด้านพลงังานชวีภาพ 

ดังปรากฏงานวิจัยเก่ียวกับเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เทียม	ระบบโซล่าเซลล์	ผิวเลือกรังสี	

เซน็เซอร์ชวีภาพและเคม	ีผวิเคลอืบกนัการผกุร่อน	ด้วยความวริยิะอตุสาหะพากเพยีรค้นคว้า

ด้านพลงังานอย่างลุม่ลกึและจรงิจงั	ท�าให้	อาจารย์	ดร.	กฤษณพงศ์	กรีตกิรได้รบัรางวลัเกยีรตคุิณ 

มากมาย	อาทิ	รางวัลเกียรติคุณอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	

ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จากมหาวิทยาลัยวลัย

ลกัษณ์และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ	ีและรางวลัเกยีรตคิณุสงูสดุคอื	รางวลัผูน้�า 

วิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือกดีเด่นแห่งชาติ	สาขาเทคโนโลยี	Solar

	 นอกจากงานด้านวิทยาศาสตร์แล้ว	อาจารย์	ดร.	กฤษณพงศ์	กีรติกร	ยังสนใจศึกษา

ค้นคว้าด้านการศกึษานโยบาย	โดยศึกษาวจิยัทัง้ในเร่ืองการอดุมศึกษา	เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ก�าลงัคนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีการศึกษาวทิยาศาสตร์ส�าหรบัผู้มคีวามสามารถพเิศษและ 

ผูด้้อยโอกาส	เทคโนโลยีและภมูปัิญญา	จนเกดิคณุปูการต่อวงการศกึษาของประเทศอย่างยิง่

	 ในด้านการบริหารน้ัน	อาจารย์	ดร.	กฤษณพงศ์	กีรติกร	ได้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงใน 

การบริหารประเทศและบริหารงานการศึกษามาตลอด	กล่าวคือ	ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย	เลขาธิการคณะกรรมการ 

การอดุมศกึษา	ทีป่รกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์	คณะกรรมการสรรหาสมาชิก

สภาปฏริปูแห่งชาตด้ิานการศกึษา	และเป็นนายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
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ของสถาบันการศึกษาหลายแห่งรวมท้ังมหาวิทยาลัยทักษิณ	นอกจากนั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่

เป็นอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี	กรรมการสภากาชาดไทย	ประธาน

กรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์	กรรมการผูท้รงคณุวฒุสิ�านกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา	ประธานคณะท�างานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและ

เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา	(ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ)	รองผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	และกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีล้านนา	และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน�า้และการเกษตร

	 	โดยเหตทุี่	อาจารย์	ดร.	กฤษณพงศ์	กรีตกิร	เป็นผูท้ีอ่ทุศิตนเพือ่ประโยชน์ทางการศกึษา 

ของชาติ	มีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาการศึกษาของชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน	ตลอดจนน�า 

ความรู้ความสามารถมาบริหารการศึกษาอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่อนาคตของประเทศ	

สมควรเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่อนุชนรุ่นหลัง	สภามหาวิทยาลัยทักษิณ	ในการประชุมครั้งที	่

๕/๒๕๖๐	เมื่อวันที่	๑๗	มิถุนายน	๒๕๖๐	จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญา

การศกึษาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา	เพือ่เป็นเกยีรตปิระวตัสิบืไป
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ค�าสดุดีเกียรติคุณ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙

ศาสตราจารย์วีรชาติ เปรมานนท์

ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

	 ศาสตราจารย์	ดร.	วีรชาติ	เปรมานนท์	เกิดที่เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	๑๔	

สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗	จบการศึกษาระดับประถมและมัธยมจาก	ปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย	

จังหวัดเชียงใหม่	ส�าเร็จการศึกษาปริญญา	Master	of	Music	จาก	The	University	of	

the	Philippines	ประเทศฟิลิปปินส์	ด้วยคะแนนเกียรตินิยม	และส�าเร็จการศึกษาปริญญา	

Doctor	of	Music	จาก	The	University	of	Auckland	ประเทศนิวซีแลนด์	ได้รับทุนมูลนิธิ

การศึกษาไทย-อเมริกัน	(Fulbright)	เพื่อศึกษาและท�าวิจัยระดับ	Postdoctoral	in	Music	

Research	ณ	Columbia	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา	เริ่มรับราชการในต�าแหน่ง

อาจารย์	ณ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัตัง้แต่เริม่ต้นการเปิดคณะศลิปกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๖	ได้ปฎิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งส�าคัญต่าง	ๆ	เช่น	รองคณบดี	 

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ	รองคณบดฝ่ีายวจิยัและหวัหน้า	ภาควชิาดรุยิางคศลิป์	คณะศลิปกรรม

ศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จากความมุ่งม่ัน	ทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติราชการ 

ทั้งในด้านการสอนการ	บริหาร	และการท�าวิจัยตลอดระยะเวลากว่าสามสิบปีท�าให	้

ศาสตราจารย์	ดร.	วรีชาต	ิเปรมานนท์	ได้รบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์มหาวชริมงกฎุ	 

และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผอืก	และได้รบัพระมหากรณุาธคิณุโปรดเกล้าฯ	 

แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์สาขาดุริยางคศิลป์สากล	เป็นคนแรกของประเทศไทย	เมื่อ	๑๙	

สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ศาสตราจารย์	ดร.	วีรชาติ	เปรมานนท์	เป็นนักวิชาการ	วาทยกร	และนักประพันธ์เพลง

ที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงดุริยางค์สากลและวงวิชาการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ	มีผลงานออกสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง	ผลงานส่วนใหญ่ได้รับ

การบันทึกเสียงและเผยแพร่ท้ังในอาเซียน	ญ่ีปุ่น	นิวซีแลนด์	ยุโรปและอเมริกา	บทประพันธ์

เพลงหลายบทได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกให้น�าไปบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า 

ชัน้น�าของโลก	เช่น	วง	The	New	Japan	Philharmonic	วง	The	Auckland	Philharmonia	
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Orchestra	วง	The	National	Symphony	Orchestra	of	Taiwan	วง	The	Uzbekistan	

National	Symphony	Orchestra	วง	The	ASEAN-CHAINA	Symphony	Orchestra	

เป็นต้น	ได้รับรางวัลยกย่องเกียรติคุณในด้านต่าง	ๆ	ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	เช่น	 

รางวัลชนะเลิศ	First	Prize	in	Nelson	International	Composition	Competition	

1994,	New	Zealand	รางวัล	The	ASEAN	Outstanding	Chamber	Music	Work	

1997	รางวัล	‘อาจารย์ดีเด่น’	และ	รางวัล	‘ศาสตราจารย์’	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(พ.ศ.	

๒๕๔๗)	รางวัล‘เพชรสยาม’ด้านการประพันธ์เพลง	มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมและ

กระทรวงมหาดไทย	(พ.ศ.	๒๕๕๓)	รางวัลยกย่อง	เกียรติคุณเป็น	“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ”	 

สาขา	มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	(ปอมท.)	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	รางวัลผลงาน

วิจัยระดับดีมาก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(พ.ศ.	๒๕๕๗)	รางวัลที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดุษฎี

บณัฑติดเีด่น	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	(พ.ศ.	๒๕๕๗)	รางวลัเชิดชเูกยีรตเิป็นอาจารย์ต้นแบบ	 

คณะศิลปกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(พ.ศ.	๒๕๕๗)	รางวัลผลงานวิจัยระดับดี

มากจากสภาวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	(พ.ศ.	๒๕๕๘)	รางวัล	‘ศาสตรเมธี’	ด้านการประพันธ์เพลง	

มูลนิธิศาสตราจารย์	มล.ปิ่น	มาลากุล	ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	สยาม

บรม	ราชกุมารี	(พ.ศ.	๒๕๕๘)	และ	รางวัล	ปิยะพันธ์	สนิทวงศ์	(ศิลปินแห่งชาติ)	‘Artistic	

Excellence	Award	2016’	(พ.ศ.	๒๕๕๙)	เป็นต้น	

	 ความสามารถในด้านการสอนของ	ศาสตราจารย์	ดร.	วรีชาต	ิเปรมานนท์	สามารถเหน็เป็น 

รูปธรรมจากความส�าเร็จของบรรดาศิษย์	จากการอุทิศเวลาให้กับการสอน	การฝึกฝน	และ

การให้ค�าปรกึษาแก่บรรดาศษิย์	ส่งผลให้ผู้เป็นศษิย์ประสบความส�าเรจ็ได้รบัรางวลัระดบัชาติ

และนานาชาติอีกเป็นจ�านวนมาก	เช่น	รางวัล	The	Irino	Prize	for	Symphony	Orchestra 

Composition,	2002	รางวัล	First	Prize	in	Toru	Takemitsu	Composition	Award	

2003,	Japan	รางวัล	The	Young	Thai	Artist	Awards	2004-2006	รางวัล	First	Prize	

in	the	Singapore	International	Composition	Competition	for	Saxophone	2011	

รางวัล	Outstanding	Music	Composition	Award	2015,	Showa	University	of	 

Music,	Japan	รางวลัทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ดษุฎบีณัฑติระดบัดเีด่น	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	 

(พ.ศ.	๒๕๕๗)	และรางวัลที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตระดับดี	สภาวิจัยแห่งชาต	ิ 

(พ.ศ.	๒๕๕๘)	เรื่อง	ซิมโฟนีอุปรากร	“พระมหาชนก”	รางวัลงานวิจัยระดับดีเด่นเรื่อง	

“ลกัษณะนทิรรศแห่งทกัษณิแรปโซดคิสวทีส�าหรบัแซกโซโฟนและวงวนิซิมโฟน”ี	มหาวทิยาลัย

ทักษิณ	(พ.ศ.	๒๕๖๐)	เป็นต้น	
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	 นอกจากภารกิจหลักด้านการสอน	การบริหาร	และการวิจัย	ศาสตราจารย์	ดร.วีรชาต ิ

เปรมานนท์	ยังได้สละเวลาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธาน	กรรมการ	และที่ปรึกษาให้แก ่

หน่วยงาน	องค์กร	และสถาบันการศกึษา	เพือ่เป็นการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพทางวชิาการ

ของชาติให้เจริญก้าวหน้า	กล่าวคือ	ด�ารงต�าแหน่งประธานสมาคมนักแต่งเพลงแห่งเอเชีย–

แปซฟิิก	สาขาประเทศไทย	(Asian	Composers	League,	Thailand)	(พ.ศ.	๒๕๓๓–ปัจจบุนั)	

กรรมการบริหารสูงสุดของสมาคมนักแต่ง	เพลงแห่ง	เอเชีย–แปซิฟิก	ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง 

ของโลก	(พ.ศ.	๒๕๔๖–๒๕๔๙)	อดีตกรรมการอ�านวยการบัณฑิต	มหาวิทยาลัย	ราชภัฏ

สวนสุนันทา	(พ.ศ.	๒๕๕๑–๒๕๕๔)	อดีตกรรมการอ�านวยการคณะดุริยางคศาสตร	์

มหาวิทยาลัยศิลปากร	(พ.ศ.	๒๕๕๑–๒๕๕๔)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สมเด็จเจ้าพระยา	(พ.ศ.	๒๕๕๑–ปัจจุบัน)	กรรมการทรงคุณวุฒิทางวิชาการ	มหาวิทยาลัย 

อัสสัมชัญ	(พ.ศ.	๒๕๕๕–ปัจจุบัน)	ประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	สมศ.	(พ.ศ.	

๒๕๕๕–๒๕๕๘)	กรรมการผู้ทรงคณุวฒุทิางวชิาการ	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	(พ.ศ.	๒๕๕๖–

ปัจจบุนั)	กรรมการผูท้รงคณุวฒุสิภาวชิาการ	มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม	(พ.ศ.	๒๕๕๘–

ปัจจุบัน)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	(พ.ศ.	๒๕๕๘–ปัจจุบัน)

	 ด้วย	ศาสตราจารย์	ดร.	วีรชาติ	เปรมานนท์	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

จรยิธรรมมเีกยีรตปิระวตั	ิเกยีรตคิณุ	และผลงานดเีด่นเหน็ประจกัษ์ในด้านดรุยิางคศาสตร์สากล	 

มผีลงานการสอน	การบรหิาร	และการวิจยัเพือ่ให้เกดิองค์ความรูใ้หม่	ๆ 	ในด้านดุรยิางคศาสตร์

สากล	นับเป็นคุณูปการในการพัฒนาศาสตร์ด้านดุริยางค์สากลของประเทศไทยให้สู  ่

การยอมรับในระดับนานาชาติ	ควรแก่การสดุดีและยึดถือเป็นแบบอย่าง	สภามหาวิทยาลัย

ทักษิณ	ในการประชุมครั้งท่ี	๕/๒๕๖๐	เม่ือวันท่ี	๑๗	มิถุนายน	๒๕๖๐	จึงมีมติเป็นเอกฉันท์

ให้ได้รบัพระราชทานปรญิญาดรุยิางคศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์สาขาวชิาดรุยิางคศาสตร์

สากล	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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ค�าสดุดีเกียรติคุณ

ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙

นายเฉลิม เรืองเพ็ง

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

	 นายเฉลิม	เรืองเพ็ง	เกิดเมื่อวันที่	๙	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘	ที่บ้านวังยาว	ต�าบลตะแพน	

อ�าเภอศรีบรรพต	จังหวัดพัทลุง	ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่	๓	จากศูนย์การศึกษา 

นอกโรงเรียน	อ�าเภอศรบีรรพต	จงัหวดัพทัลงุ	ในวยัเดก็ประสบอบุตัเิหตไุก่จกิตาท�าให้ตาข้างขวา 

บอดสนิทและไม่ได้ศึกษาต่อในระบบการศึกษา	ด้วยอุปนิสัยชอบคิด	เรียนรู	้ค้นคว้าสิ่งใหม	่ๆ 	 

ศึกษาหาความรู้จากการปฏิบัติจริง	ด�าเนินชีวิตด้วยความพอเพียงโดยยึดหลักเศรษฐกิจ 

พอเพยีง	ประกอบกบัเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในการเกษตร	ปรบัเปลีย่นการท�าการเกษตร

ตามแนวทฤษฏใีหม่	พฒันาอาชพีการเกษตร	การเล้ียงปศุสัตว์	ศกึษาหาความรูจ้ากการปฏิบตัิ

จริง	บูรณาการโดยใช้หลักวิชาการ	เลี้ยงปลา	ท�านาข้าว	ไม้ผล	และการเลี้ยงสัตว	์เป็นจุดเริ่ม

ต้นของการประสบความส�าเรจ็ในการประกอบอาชพีทีเ่น้นการเลีย้งปศสุตัว์ร่วมกบัการเกษตร

แบบผสมผสาน	และการใช้ทฤษฏีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

	 นายเฉลมิ	เรืองเพง็	เป็นผูท้ีช่่วยพฒันาคณุภาพชวีติให้แก่คนในท้องถิน่	สร้างคุณประโยชน์

ให้แก่สังคม	เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกร	โดยมีแนวคิดและภูมิปัญญาที่ส�าคัญและ 

โดดเด่น	คอื	แนวปฏิบตักิารผลติน�า้มนัไบโอดเีซลจากน�า้มนัไก่ทีเ่หลอืจากซากไก่ทีต้่มเป็นอาหาร 

เลี้ยงปลาดุก	น�าน�้ามันไก่มาผ่านกระบวนการผลิตไบโอดีเซลผสมกับน�า้มันดีเซลในอัตราส่วน 

เท่า	ๆ 	กนั	จนได้น�า้มนัไบโอดเีซล	๕๐	เปอร์เซน็ต์	ใช้กบัเครือ่งยนต์ดเีชลรอบช้า	เช่น	เครือ่งรถไถ 

เดนิตาม	เครือ่งสบูน�า้	เครือ่งบดอาหารสตัว์	มต้ีนทนุการผลติเพยีง	๒๒	บาทต่อลิตร	นอกจาก

จะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วยังลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	มีการใช้แก๊สชีวภาพ 

ซึง่ผลติจากมลูไก่และมลูโคในฟาร์ม	ในการต้มน�า้มนัไก่	ต้มส่วนผสมให้เข้ากนั	เป็นการหมนุเวยีน

การใช้พลงังาน	ลดต้นทุนด้านเช้ือเพลงิ	เป็นการใช้ก๊าซชวีภาพอย่างคุม้ค่า	ทัง้นีก้ารผลติพลงังาน

จากวสัดเุหลอืใช้ในฟาร์ม	เป็นการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า	ลดแมลงวัน	ลดกล่ินมลูสตัว์	ทัง้ยงั

ได้ปุ๋ยอินทรีย์จากส่วนที่เหลือจากการผลิตก๊าซด้วย	นอกจากนี้ยังมีการผลิตอาหารสัตว์ใช้เอง 

ในฟาร์มเพื่อลดต้นทุน	ยังสร้างรายได้โดยมีลูกค้าสนใจซื้ออาหารสัตว์ดังกล่าว	ศึกษา 

ความเหมาะสมของอาหารสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ	เปอร์เซ็นต์โปรตีนและคุณค่าทางอาหาร 
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การใช้วตัถดุบิอาหารสตัว์ทดแทน	มีเครือ่งผสมอาหาร	๒	เครือ่ง	สามารถผสมอาหาร	เดอืนละ
ประมาณ	๕	ตัน	มีการวางแผนฟาร์มอย่างเป็นระบบ	ด้วยการท�าบัญชีต้นทุน	ท�าให้สามารถรู้
ต้นทนุ	ฟาร์มมีการจ้างแรงงานประจ�าจ�านวน	๓	คน	ซึง่เป็นแรงงานในหมูบ้่านช่วยให้มรีายได้
โดยมค่ีาจ้าง	๑๓,๕๐๐	บาทต่อเดอืน	และมสีวสัดกิารให้เป็นก�าลงัใจ	ซึง่สามารถพฒันาคณุภาพ
ของคนในชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดี	ด้านการบริหารด้านการตลาด	สินค้าในฟาร์มไม่มีปัญหา
เรื่องราคารับซื้อ	เน่ืองด้วยมีการบริหารการตลาดและมีการวางแผนการจ�าหน่ายที่แน่นอน	 
ซึง่เป็นการลดช่องว่างของการท�าการเกษตรได้เป็นอย่างด	ีปัจจบุนันายเฉลมิ	เรอืงเพง็	มกีจิกรรม
การเกษตรในการประกอบอาชพีทีส่�าคญั	ๆ 	ในพืน้ทีท่�าการเกษตร	๓๕	ไร่	ดงันี	้บ่อเล้ียงปลาดกุ	
๖	ไร่	เล้ียงไก่ไข่	จ�านวน	๒,๐๐๐	ตวั	เล้ียงสกุร	จ�านวน	๘๐	ตวั	เลีย้งโคเนือ้	จ�านวน	๕	ตวั	เล้ียงววั 
พื้นเมืองจ�านวน	๕	ตัว	เลี้ยงเป็ดจ�านวน	๒๐๐	ตัว	ในพื้นที่	๑	ไร่	แปลงหญ้าเล้ียงสัตว์	๕	ไร่	
สวนยาง	จ�านวน	๑๘	ไร่	ไม้ผล	๕	ไร่	นับเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญในการต่อยอดการเกษตรและ
วางรากฐานการเกษตรให้พัฒนา	สร้างคุณค่าต่อธรรมชาติและคนในสังคม
	 นายเฉลมิ	เรอืงเพง็	เป็นผูย้ดืมัน่ในคณุความด	ีมคีวามพอเพยีง	เหน็คณุค่าของทรพัยากร 
ธรรมชาต	ิเป็นผู้มีความรอบรู	้เป็นนักพัฒนา	ด�าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ทั้งยัง 
ช่วยเหลือท้องถิ่นด้วยแรงกายแรงใจ	ด้วยความเสียสละ	มุ่งสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ 
สงัคม	พัฒนาการเกษตรให้งดงาม	ด้วยการเป็นแกนน�าชุมชน	เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	เป็นประธาน 
กลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลติ	เป็นประธานกลุม่เลีย้งปลา	มคีวามเสยีสละเป็นอาสาสมคัร	ได้แก่	
ปศุสัตว์	ประมง	บัญช	ีเกษตร	หมดดิน	เป็นที่ปรึกษายุวเกษตร	และอื่น	ๆ 	จนได้รับรางวัลและ 
เกยีรตคิณุทางด้านการเกษตรอย่างต่อเนือ่งตลอดมา	เช่น	รางวัลเกษตรกรดเีด่นระดบัประเทศ	
สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์	จากกรมปศุสัตว์	รางวัลเกษตรกรดีเด่น	สาขาอาชีพการเล้ียงสัตว์	
ระดบัส�านกัสขุศาสตร์สตัว์และสขุอนามยัที	่๔	รางวลัเกษตรกรดเีด่น	สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม	 
จากส�านกัส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรเขตที	่๕	โล่พระราชทานรางวัลที	่๓	โครงการทฤษฏใีหม่
ตามแนวพระราชด�าริ	ประจ�าป	ี๒๕๓๙	จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร	ี 
เป็นผู้ประสบความส�าเสร็จในการด�าเนินชีวิตภายใต้	แนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจ�าปี	๒๕๕๐	จากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง	เป็นผู้น�าองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น	
จากกรมพัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย	เป็นที่ปรึกษายุวเกษตร	(ชาย)	ที่มีผลงานดีเด่น	
ภาคใต้	จากส�านกัส่งเสรมิการเกษตรภาคใต้	นอกจากนีย้งัน�าหลกัแนวคดิ	ความรูท้ีม่ช่ีวยเหลอื	 
แนะน�าเกษตรกร	โดยการเป็นวทิยากรประจ�าศูนย์เครอืข่ายการเรยีนรูก้ารเลีย้งสตัว์ตามแนว 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง	เป็นวทิยากรศนูย์เรยีนรูป้ราชญ์ชาวบ้าน	และใช้ฟาร์มสถานทีศึ่กษา 
ดงูานเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ก่เกษตรกร	นสิติ	นกัศกึษา	และบคุคลทัว่ไป	ด้วยคณุปูการแห่งความดงีาม 
ดงักล่าว	สาขาภาคเอกชน	จากอ�าเภอศรบีรรพต	จงึยกย่องให้เป็น“คนดศีรบีรรพต”	ประจ�าปี	๒๕๔๔	
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	 โดยเหตุที่	นายเฉลิม	เรืองเพ็ง	เป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

เป็นผู้ยืดมั่นในคุณความดี	มีความพอเพียง	เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ	เป็นปราชญ์ 

ชาวบ้านที่ใช้หลักคิดภูมิปัญญาชาวบ้านบูรณาการกับความพอเพียง	หาวิธีการใหม่	เพื่อ

หล่อเลี้ยงและพลิกฟื้นการเกษตรให้มีความยั่งยืน	โดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 

ปรับเปลี่ยนการท�าการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่จนประสบความส�าเร็จในการประกอบ

อาชีพที่เน้นการเล้ียงปศุสัตว์ร่วมกับการเกษตรแบบผสมผสาน	เป็นผู้พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนในท้องถิ่น	สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ	สภามหาวิทยาลัย

ทักษิณ	ในการประชุมครั้งท่ี	๕/๒๕๖๐	เม่ือวันท่ี	๑๗	มิถุนายน	๒๕๖๐	จึงมีมติเป็นเอกฉันท์

ให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาสัตวศาสตร์	เพื่อเป็นเกียรต ิ

ประวัติสืบไป
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ค�าสดุดีเกียรติคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรพงค์  เบญจศรี

อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สรพงค์	เบญจศรี	ต�าแหน่ง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สังกัดสาขา 

พืชศาสตร์	คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชมุชน	ส�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูร	วท.บ.	เกษตรศาสตร์	

และ	ปร.ด.	พชืศาสตร์	การปรบัปรงุพนัธุพ์ชื	จากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	บรรจุเป็นอาจารย์ 

สังกัดสาขาวิชาพืชศาสตร์	คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๒	จนถึงปัจจุบัน

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.	สรพงค์	เบญจศรี	เป็นอาจารย์รุ่นใหม	่ที่มีความรู้ความสามารถ 

ในการสอนและถ่ายทอดองค์ความรู ้แก่นิสิตทุกระดับช้ัน	เป็นผู้ที่มีความรู ้สูงในศาสตร์ 

สาขาวิชาพืชศาสตร์	โดยเฉพาะปรับปรุงพันธุ์	โดยจะเห็นได้จากการได้รับแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์	เม่ืออายเุพยีง	๓๒	ปี	ภายหลงัจากส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา

เอกเพยีง	๓	ปีเท่านัน้	ได้รบัเชญิเป็นผูท้รงคณุวฒุิ	เป็นอาจารย์พเิศษสอนนสิติระดบัปรญิญาโท

และปริญญาเอก	รวมทั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมระดับปริญญาโทและปริญญา

เอกหลายสถาบนัหลายคน	และเป็นผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการ	

อ่านบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติหลายฉบับ	 

มเีอกสารประกอบการสอนและเอกสารค�าสอนทีม่คีณุภาพสูง	มบีทความวจิยัทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ 

ในวารสารวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาตทิีม่กีารตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวฒุมิากกว่า	๕๐	เรือ่ง 

และได้รบัความไว้วางใจจากคณาจารย์ในสาขาพชืศาสตร์	ให้เป็นประธานสาขาวิชาพชืศาสตร์	

โดยปฏบิตัหิน้าทีป่ระธานสาขาวชิาตัง้แต่วนัที	่๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	จนถึงวนัที	่๓๐	เมษายน 

พ.ศ.	๒๕๕๙	หลังจากน้ันได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา

และพัฒนานิสิต	ตั้งแต่วันที	่๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	จนถึงปัจจุบัน	

	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.	สรพงค์	เบญจศรี	เป็นบุคคลทีม่บีคุลกิภาพ	ท่วงทวีาจา	การแต่งกาย 

และวางตัวดี	มีคุณธรรม	จริยธรรม	นิยมไทย	เสียสละ	ซื่อสัตย์สุจริต	ประพฤติตนเป็นแบบ

อย่างที่ดีตามจรรยาบรรณคณาจารย์	ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด	ครองตน 

ด้วยความไม่ประมาท	มีวินัย	รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	เคารพระเบียบข้อบังคับของ 
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องคก์รและสงัคม	ให้ความช่วยเหลอืนิสติ	เพื่อนร่วมงาน	และองคก์รอยา่งสม�่าเสมอ	มีผลการ

ประเมินการสอนจากนิสิตย้อนหลัง	๓	ปี	เฉลี่ยเท่ากับ	๔.๓๐	จากคะแนนเต็ม	๕	และไม่เพียง 

แต่สอนศาสตร์ทางวิชาการแต่ยังคอยสอนในเรื่องคุณธรรม	จริยธรรมให้กับนิสิตอยู่เสมอ 

โดยพยายามสอดแทรกคุณธรรม	จริยธรรม	ต่าง	ๆ	ในระหว่างที่สอน	หรือแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	

เช่น	การตรงต่อเวลา	ความซื่อสัตย์สุจริต	และความรับผิดชอบ	เป็นต้น

	 ด้วยเหตุที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สรพงค์	เบญจศรี	ได้ทุ่มเทและอุทิศตนในการปฏิบัติ

หน้าที่อาจารย์อย่างตั้งใจ	และเต็มความสามารถตลอดมา	มหาวิทยาลัยทักษิณจึงมีมติเห็น

สมควรยกย่องให้เป็นอาจารย์ตวัอย่างด้านการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลัยทกัษณิ	ประจ�าปี 

พ.ศ.	๒๕๖๐	และให้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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ค�าสดุดีเกียรติคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงศ์  โอทอง

บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.	สมพงศ์	โอทอง	สงักดัสาขาชวีวทิยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลยั

ทักษิณ	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	(วท.บ.)	สาขาวิชาชีววิทยา	มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ได้รบัเกยีรตนิยิมอนัดบัสอง	ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	ระดบัปรญิญาโท	(วท.ม.)	สาขาเทคโนโลยชีวีภาพ 

จากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	และ	ระดบัปรญิญาเอก	(ปร.ด.)	เทคโนโลยี

ชีวภาพ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์สังกัด 

สาขาวชิาชวีวทิยา	คณะวทิยาศาสตร์	เมือ่วนัที	่๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๑	จนถงึปัจจบุนั	รบัผดิ

ชอบ	สอนในระดับปริญญาตร	ีโท	และเอก	ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย	์

ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ	เชี่ยวชาญพิเศษด้านเทคโนโลยีชีวภาพพลังงาน	

พลังงานทดแทนจากชีวมวล	กระบวนการหมักและเทคนิคทางชีวโมเลกุลด้านสิ่งแวดล้อม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.	สมพงศ์	โอทอง	เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและมีผลงาน 

วิจัยที่โดดเด่นใน	ด้านของการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ 

เพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ	ก๊าซไฮโดรเจน	ก๊าซ	ไบโอไฮเทน	และ	เอทานอล	จากของเสียทาง 

การเกษตร	เพื่อน�าวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ

ยังเป็นการลดต้นทุนในการผลิต	ได้ด�าเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยได้รับทุนวิจัยจากส�า

นกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	(สกว.)	ส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร	องค์การมหาชน 

(สวก.)	ส�านักงานคณะ	กรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	Newton	Fund,	Japan	Society	for 

the	Promotion	of	Science	(JSPS)	Science	and	Technology	Commission	

of	Shanghai	Municipality,	National	Natural	Science	Foundation	of	China	 

(NSFC)	ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้รับความร่วมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรม	น�้ามันปาล์ม	บริษัทสุขสมบูรณ์	กรุ๊ปจ�ากัด	จังหวัดชลบุรี	และอุตสาหกรรม

ก๊าซชีวภาพ	บริษัทเวสต์แอนด์เอ็นเนอจี่แมเนจเมนต์	หน่วยงานการศึกษา	เช่น	ภาควิชา 

เทคโนโลยีชีวภาพ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	คณะอุตสาหกรรมการเกษตร	มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์	ภาควิชาชีววิทยา	มหาวิทยาลัยแบร์เก้น	ประเทศนอร์เวย์	ภาควิชาจุล
ชวีวทิยา	มหาวทิยาลยัอนิส์บรคู	ประเทศออสเตรยี	มหาวทิยาลยันานาชาต	ิประเทศมาเลเซยี 
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มหาวทิยาลยัฟูตนั	ประเทศจนี	มหาวิทยาลยัชงช่ิง	ประเทศจนี	มหาวทิยาลยัยามากชุ	ิประเทศ
ญี่ปุ่น	มหาวิทยาลัยเซาท์เวลล์	ประเทศอังกฤษ	และภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัย
เทคนิคเดนมาร์ค	ประเทศเดนมาร์ค	เป็นต้น	ซึ่งได้ร่วมกันค้นคว้า	และพัฒนาเทคโนโลย ี
เพือ่ใช้ประโยชน์จากวสัดเุศษเหลอืทางการเกษตรในภาคอตุสาหกรรม	เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ในรูปแบบของวารสารวิชาการ	และลดปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานรวมทั้งส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบให้ดีขึ้นพัฒนางานวิจัยไปสู่ส่ิงประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดรายได	้
มูลค่า	และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ	เป็นที่ยอมรับในด้านงานวิจัยซึ่ง
น�ามาสู่รางวัลเชิดชูเกียรติในงานน�าเสนอผลงานนวัตกรรม	รางวัลเหรียญทอง	ณ	ประเทศ
เกาหลี	รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่จากวารสาร	Elsevier	และรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่จากสมาคม
เทคโนโลยีชีวภาพ	
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมพงศ์	โอทอง	ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยใน 
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติอีกมากมาย	เช่น	
	 ๒๐๑๗	 นกัวจิยัรุน่ใหม่ดเีด่น	รางวัลทากจุ	ิจากสมาคมเทคโนโลยชีวีภาพแห่งประเทศไทย
	 ๒๐๑๗		 ผลงานนวตักรรม	เหรยีญทอง	จาก	Korea	Invention	Promotion	Association	
	 ๒๐๑๖		 รางวัลผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น	จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
	 ๒๐๑๖	 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม	่จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต	ิ
	 ๒๐๑๕	 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น	จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
	 ๒๐๑๒	 รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์มีค่า	Impact	Factor	สูงสุด	จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
	 ๒๐๑๑		 รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์มีค่า	Impact	Factor	สูงสุด	จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
	 ๒๐๑๑		 นกัวจิยัรุน่ใหม่ดเีด่น	รางวัล	TRF-CHE	SCOPUS	RESEARCHER	AWARD	๒๐๑๑	 
	 	 จากวารสาร	Elsevier
	 ๒๐๐๙		 ดุษฎีนิพนธ์ระดับดีเยี่ยม	จากสภาวิจัยแห่งชาต	ิ
	 ๒๐๐๗		 ดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น	รางวัลทากุจิ	จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย	
	 ๒๐๐๗	 ดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น	จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.	สมพงศ์	โอทอง	มีผลงานทีร่บัการตพีมิพ์ในวารสารระดบันานาชาติ
มาอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	จ�านวน	๘๘	เรื่อง	แล 
บทความตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ	ระดับนานาชาติ	(Proceeding)	จ�านวน	 
๑๒๐	เรื่อง	และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	(Reviewer)	ประเมินคุณภาพบทความในวารสารระดับ
นานาชาติ	ได้แก่	International	Journal	of	Hydrogen	Energy,	Applied	Energy,	
Bioresource	Technology,	BioResources,	Environmental	Technology,	Biomass	
and	Bioenergy	นอกจากน้ีได้รับการเรียนเชิญเป็นวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิ	(Keynote	
Speaker)	ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านพลังงานเช่น	Alternative	Energy	in	 
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Developing	Countries	and	Emerging	Economies	(AEDCEE)	Fermentation	 
Technology	for	Value	Added	Agricultural	Products	(FerVaap)	Asia	Biohydrogen	
&	Biorefinery	Symposium	(ABBS)	International	Colloquium	on	Multidisciplinary	
Research	(InCoMR)	ได้พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่จากทุนการศึกษาและทุนวิจัยที่ได้รับโดย
ผลิตบัณฑิตปริญญาโทจ�านวน	๗	คน	ก�าลังศึกษา	๔	คน	และได้ผลิตบัณฑิตปริญญาเอก 
จ�านวน	๑	คน	และก�าลังศึกษาจ�านวน	๑๓	คน	โดยบัณฑิตที่ผลิตได้รับรางวัลต่าง	ๆ	มากมาย 
โดยเฉพาะรางวลัวทิยานพินธ์ดเีด่น	จากสมาคมเทคโนโลยชีวีภาพแห่งประเทศไทย	ดุษฎนีพินธ์
ดีเด่นจากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย	รางวัลนักคิดส่ิงประดิษฐ์รุ ่นใหม ่
จากส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิมีนสิติได้รบัทนุโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก	
(คปก.)	จ�านวน	๔	คน	ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยร่วมอุตสาหกรรม	(พวอ.)	 
ระดับปริญญาเอก	จ�านวน	๕	คน	พวอ.ระดับปริญญาโท	จ�านวน	๘	คน
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สมพงศ์	โอทอง	เป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	ทุ่มเท 
ก�าลังกาย	ใจ	อุทิศตน	ท�าหน้าที่สอนท�างานวิจัยอย่างมุ่งม่ันและตั้งใจ	โดยมีหลักการใน 
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	 
ได้ก�าหนดไว้	มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในงานวิชาการคือไม่เลือกปฏิบัติในการให้ความรู้
แก่นิสิต	ปฏิบัติกับนิสิตทุกคนด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	ให้งานตามวัตถุประสงค์
ของการเรียนการสอนและประเมินตามเกณฑ์ท่ีวางไว้อย่างเคร่งครัด	ด้านงานวิจัยนั้นได้
ตระหนักถึงพันธกรณีได้ท�าข้อตกลงไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนงานวิจัยโดยการรายงานผล
การวิจัยตามระยะเวลาท่ีก�าหนด	ใช้งบประมาณเหมาะสมและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ
การสนบัสนนุและใช้ความรูค้วามสามารถทีม่ศีกึษาค้นคว้าเพิม่เตมิตลอดเวลาและมกีารพฒันา
งานวจิยัเพือ่ให้บรรลเุป้าประสงค์ต่าง	ๆ	ตามระยะเวลาท่ีหน่วยงานสนบัสนนุก�าหนดโดยงาน 
วิจัย	และได้รายงานผลการวิจัยตามที่ได้รับโดยไม่บิดเบือนและอคติกับผลวิจัยที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้ผลวิจัยดังกล่าวเกิดประโยชน์กับผู้ที่สนใจน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
	 ด้วยเหตุนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สมพงศ์	โอทอง	จึงสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติด้าน
การสร้างคุณประโยชน์ทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย	และเป็นผู้มีคุณธรรม	จริยธรรมและ
มีคุณสมบัติเหมาะสม	เป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น	มหาวิทยาลัยทักษิณจึงมีมติเห็นสมควร
ยกย่องให้เป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย	ทักษิณ	ประจ�าป	ีพ.ศ.	๒๕๖๐	
และให้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติสืบไป
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ค�าสดุดีเกียรติคุณ

อาจารย์ถาวร  จันทโชติ

บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

	 อาจารย	์ดร.	ถาวร	จันทโชติ	อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชมุชน	ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีหลกัสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต	สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ระดับปริญญาโท	

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

และระดับปริญญาเอก	Doktor	der	Bodenkultur	(Food	Science	and	Technology)	

University	of	Natural	Resources	and	Applied	Life	Sciences,Vienna	Austria	บรรจุ

เป็นอาจารย์	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	จนถึงปัจจุบัน	และปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

	 ด้านการบริการวิชาการ	อาจารย์	ดร.	ถาวร	จันทโชติ	เป็นผู้อุทิศตนเพื่อสร้างคุณค่าทาง 

วชิาการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู	้ความเชีย่วชาญในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหารที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร	การควบคุมคุณภาพอาหาร	การพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร	บรรจุภัณฑ์อาหาร	มาตรฐานอาหารปลอดภัย	

	 ซึ่งได้ด�าเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชน	กลุ่มวิสาหกิจ	กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม 

(SME)	ด้วยการให้ค�าปรึกษา	การบรรยาย	และการฝึกปฏิบัติเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้ 

ด้านวิทยาศาสตร	และเทคโนโลยีอาหารท�าให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพและ 

การพฒันาคณุภาพชวีติของชมุชนให้ดขีึน้	มผีลการด�าเนนิงานทีส่�าคัญ	ๆ 	คอื	บรกิารให้ค�าปรกึษา 

และให้ข้อมูลเทคโนโลยีพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงและพื้นท่ีใกล้เคียง	เพื่อส่งเสริมให้มีการน�าผลงาน

วิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์	รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี

ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละชุมชนท้องถิ่น	เกิดผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทาง

เศรษฐกจิและสงัคม	การจัดท�าโครงการหมูบ้่านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีจ�านวน	๓	หมูบ้่าน 

ได้แก่	หมู่บ้านแปรรูป	“ผลิตภัณฑ์มังคุดแปรรูป”	หมู่บ้านแปรรูป	“ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป	

และหมู่บ้านแปรรูป	“ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงปลอดสารพิษ”	เพื่อผลักดันหมู่บ้านหรือชุมชน

ให้ดีขึ้น	ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการน�าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป
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ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันเพื่อพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน	การท�า

โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป	(STI	Coupon	for	OTOP	Upgrade)	เพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโอทอป	วิสาหกิจชุมชนโดยการน�าวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	และนวัตกรรมไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์	พัฒนาออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์	พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต	พัฒนาระบบมาตรฐาน	เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อภาคการเกษตร	ภาคอตุสาหกรรม	ภาคการค้าและบรกิาร	จากการบริการวชิาการ

เพื่อชุมชนสังคมมาอย่างต่อเน่ือง	อาจารย์	ดร.	ถาวร	จันทโชติ	ท�าให้เกิดการพัฒนาหรือ 

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในหลายด้านต่อชุมชนและสังคมที่รับบริการ	นอกจากนี้ยังได้

น�าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

แก่นิสิตของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท	

	 อาจารย์	ดร.	ถาวร	จันทโชติ	เป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ	ท่วงทีวาจา	การแต่งกายสุภาพ	

อ่อนน้อม	มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีความซื่อสัตย์สุจริต	เสียสละ	ต่อส่วนรวม	มีเจตคติที่ดีต่อ

องค์กร	เป็นทีย่อมรบัจากสถาบนัอืน่และสร้างคณุประโยชน์ทางวชิาการประพฤตตินเป็นแบบ

อย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ	ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุขและส่ิงเสพติดที่ขัดต่อกฎหมาย	

ครองตนด้วยความไม่ประมาท	มีวนิยั	รบัผดิชอบต่อตนเองและสังคม	เคารพระเบียบข้อบงัคบั

ขององค์กรและสังคมมาโดยตลอด

	 ด้วยเหตุที่อาจารย์	ดร.	ถาวร	จันทโชติ	เป็นบุคลากรที่น่าเชิดชูเกียรติด้านการสร้างคุณ

ประโยชน์ทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อสังคม	เป็นผู้ที่มีจริยธรรม	 

มคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม	สมควรน�าเป็นแบบอย่างมาโดยตลอด	มหาวิทยาลัยทกัษณิจงึมมีตเิหน็ 

สมควรยกย่องให้เป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ	 

ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	และให้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติสืบไป
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รายนามบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปี ๒๕๖๐

ณ หอประชมุเฉลมิพระเกียรติ มหาวทิยาลัยทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง
อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

๒,๙๒๔ คน



ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน
	 ๑	 พลโท	ชินวัฒน์	 แม้นเดช	
	 ๒	 นายบรรจง	 ทองสร้าง	
	 ๓	 นายสมศักดิ์	 ตันติเศรณี	
	 ๔	 MR.	PAUL	MACKEY		HUGHES	

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
 ๕	 MR.	MA		 GUI	TONG

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 ๖	 นางสาวชลธิชา	 มามิมิน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
	 ๗	 นายภัทรกิตติ์	 วิชิตะกุล
	 ๘	 นายมงคล	 กีรติไกรนนท์
	 ๙	 นายวิโชคธ�ารง	 อังก์สิริยากร
	 ๑๐	 นายอมร	 เดชนพรัตน์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
	 ๑๑	 นางสาวช่อผกา	 หนูรอด
	 ๑๒	 นางสาววาลินี	 โสมณะ
	 ๑๓	 นางสาวลีลาวดี	 สมวงค์
	 ๑๔	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 เกื้อเอียด
	 ๑๕	 นายจักรินทร์	 ปริมานนท์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
	 ๑๖	 นางสาวคณัสนันท์	 บางพระ
	 ๑๗	 นางจิลาวรรณ	 สวัสดี
	 ๑๘	 นางปภาดา	 วิชัยยุทธิ์
	 ๑๙	 นางสาวปวีทิพย์	 ทองศรีสุข

	 ๒๐	 นางสาวพัชรนันท์	 รัตนบุรี
	 ๒๑	 นางสาวพิชญ์นุช	 แสนพิพัฒน์
	 ๒๒	 นางสาวภารดี	 จีระธรรมเสถียร
	 ๒๓	 นางสาววรัญชลี	 เหรัญญาภรณ์
	 ๒๔	 นางสาวสุธาทิพย์	 รุ่งสง	
	 ๒๕	 นางสาวอนุสรา	 ศรีสมบูรณ์	
	 ๒๖	 นางสาวอริสา	 เทพฉิม	
	 ๒๗	 นางสาวอุทัยทิพย์	 บุญนา	
	 ๒๘	 นายปิติพงษ์	 สุคนธผล	
	 ๒๙	 นายพีรศักดิ์	 เดชะ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการจดัการ วชิาเอกการปกครอง
ท้องถิน่
 ๓๐	 นางสาวกัญญาภรณ์		ฤทธิเดช	
	 ๓๑	 นางสาวณัฐรดา		 ศรีนาเคน	
	 ๓๒	 นางบัญจรัตน์	 ศรีษะสมุทร	
	 ๓๓	 นายเดชศักดิ์		 พิมเสนศรี	
	 ๓๔	 นายธัชพล	 หวังชูแก้ว	
	 ๓๕	 นายธนวัฒน์	 พันธุ์ศรี	
	 ๓๖	 นายประจักษ์	 ชูแก้ว	
	 ๓๗	 นายมนตรี	 ดอเลาะ	
	 ๓๘	 นายสันติ	 เหมมันต์	
	 ๓๙	 นายสหชัย	 ชูอักษร	
	 ๔๐	 นายวรเกียรติ		 ไชยชนะ	
	 ๔๑	 จ.ส.ต.	อภิชาต	ิ	 คณะทอง	
	 ๔๒	 นายอุเทน		 สังข์ทอง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานต�ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม
 ๔๓	 ว่าที่	ร.ต.ท.ชยพล		 บุญรัตนัง	
	 ๔๔	 ส.ต.ท.โชติวิทย์		 ล�่าไล่	
	 ๔๕	 ร.ต.อ.นฤพล		 นิลพันธ์	
	 ๔๖	 ว่าที่	พ.ต.ท.วิษณุ	 จันทร์พล	
	 ๔๗	 ว่าที่	ร.ต.อ.สุทธิลักษณ์		พิทักษ์

40 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยทักษิณ



การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
	 ๔๘	 นางกชพรรณ	 คงถาวร	
	 ๔๙	 นางกนกวรรณ	 จิตมานะ
	 ๕๐	 นางสาวกวติา	 นวลประจกัร์	
	 ๕๑	 นางกานดา	 คงงามข�า	
	 ๕๒	 นางสาวกุลวดี	 นกหมุด
	 ๕๓	 นางสาวกูไอเดียร์	 พระศรีณวงศ์ 
	 ๕๔	 นางสาวเกษรา	 นุ้ยขาว
	 ๕๕	 นางขนิษฐา	 จันทรศรี
	 ๕๖	 นางสาวคณิตา	 โอมณี
	 ๕๗	 นางสาวคอลีเซาะ	 มามะ
	 ๕๘	 นางจันทรา	 พัทยัง
	 ๕๙	 นางจิตรดา	 ทิพย์นุ้ย
	 ๖๐	 นางสาวจิระวดี	 แก้วคงอิน
	 ๖๑	 นางสาวจิราพร	 สุพรรณพงศ์
	 ๖๒	 นางสาวจีรนันท์	 สมทอง
	 ๖๓	 นางสาวจุฑาทิพย์	 เอียดเอก
	 ๖๔	 นางสาวจุฑามาศ	 เพชรไกร
	 ๖๕	 นางสาวจุฑามาศ	 ภักดี
	 ๖๖	 นางจุฬารัตน์	 ชูแก้ว
	 ๖๗	 นางสาวฉารีฝ๊ะ	 หมัดอะดั้ม
	 ๖๘	 นางสาวซาอาด๊ะ	 ฆาเราะ
	 ๖๙	 นางสาวฐิตาภรณ์	 ช่วงเพ็ชจินดา
	 ๗๐	 นางสาวณัฐกาญจน์	 เพ็ชรมณี
	 ๗๑	 นางสาวตอฮีเราะห์	 ยาเอ๊ะ
	 ๗๒	 นางสาวตัสณิม	 สามะยะซา
	 ๗๓	 นางสาวธญัญ์ลกัษณ์	 ขจรสกลุวงศ์	
	 ๗๔	 นางนภาพร	 คงสอน
	 ๗๕	 นางสาวนัชเราะ	 สาเล๊ะ
	 ๗๖	 นางสาวนันท์นภัส	 ตะนุสะ
	 ๗๗	 นางสาวนันทิดา	 ฆังคมโน 
	 ๗๘	 นางสาวนันทิยา	 จันทร์สุวรรณ 
	 ๗๙	 นางสาวนาศูฮา	 ปาแว 

	 ๘๐	 นางนิดา	 แก้วสว่าง 
	 ๘๑	 นางสาวนิสรีน	 นาปาเลน 
	 ๘๒	 นางสาวนูรีซาน	 อนันทอภิพงษ์
	 ๘๓	 นางสาวนูรียะ	 อาแด 
	 ๘๔	 นางบุปผา	 ไชยเวทย์ 
	 ๘๕	 นางสาวปลื้มใจ	 จันทร์มา 
	 ๘๖	 นางสาวปวีณา	 โก๊ะเห็ม 
	 ๘๗	 นางสาวปัณฑารีย์	 สงจันทร์ 
	 ๘๘	 นางพัชนีย์	 มาฮาซัน 
	 ๘๙	 นางสาวพิลาสลักษณ์	พิบูลย์ 
	 ๙๐	 นางสาวฟาอีซะห์	 อาแว 
	 ๙๑	 นางสาวภัททิราพร	 รอดผล 
	 ๙๒	 นางสาวภูมิฤทัย	 เพ็ชรนิล 
	 ๙๓	 นางสาวมัซณี	 เจะแม็ง 
	 ๙๔	 นางสาวมาดีฮะห์	 ตือเงาะ 
	 ๙๕	 นางสาวยารีนี	 เจ๊ะตีแม 
	 ๙๖	 นางสาวยีหาน	 สาหาด 
	 ๙๗	 นางสาวยุพเรศ	 สุวรรณะ 
	 ๙๘	 นางสาวยุมัยลา	 เส็มหมัด 
	 ๙๙	 นางสาวยุวดี	 สือแม 
	 ๑๐๐	 นางสาวเยาวลักษณ์	 โสพิกุล 
	 ๑๐๑	 นางสาวรอกีเย๊าะ	 รานิงปะออ 
	 ๑๐๒	 นางสาวรอซีนะฮ์	 คาระนิมิง	  
	 ๑๐๓	 นางสาวรอซีนิง	 บือราเฮง	 	
	 ๑๐๔	 นางสาวรัตนา	 ฤทธิ์เนียม
	 ๑๐๕	 นางสาวรัตนา	 การัยภูมิ
	 ๑๐๖	 นางรุ่งระวี	 สาเหล็ม
	 ๑๐๗	 นางสาวรุสมานี	 บอซู
	 ๑๐๘	 นางสาวลลิดา	 ศรีมหาไชย
	 ๑๐๙	 นางสาวลลิตพรรณ	 สรรค์สวาสดิ์
	 ๑๑๐	 นางสาวละอองจนัทร์	 ยทุธไชย
	 ๑๑๑	 นางสาววรัญญา	 นพภาศรี
	 ๑๑๒	 นางสาววราภรณ์	 ลักษณะอัมพร
	 ๑๑๓	 นางวราลี	 ซุ้นซิ่ม
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	 ๑๑๔	 นางวีรนุช	 พรผล	 	
	 ๑๑๕	 นางสาวศกนุกาญจน์	 พรหมประสิทธิ์
	 ๑๑๖	 นางสารภี	 อ่อนรอด
	 ๑๑๗	 นางสาวสารีนา	 ยีมาแน
	 ๑๑๘	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์				นกแก้ว
	 ๑๑๙	 นางสาวสุกานดา	 นิยมเดชา
	 ๑๒๐	 นางสุณี	 ตีมันยา
	 ๑๒๑	 นางสาวสุนัยยา	 หมัดอะดัม
	 ๑๒๒	 นางสาวสุวิตรี	 ชูทอง
	 ๑๒๓	 นางสาวอนรรฆวี	 ศรีสุวรรณโณ
	 ๑๒๔	 นางสาวอรอุมา	 ทองมาก
	 ๑๒๕	 นางสาวอริศรา	 โอมณี
	 ๑๒๖	 นางสาวอังสนา	 สีตะพงศ์
	 ๑๒๗	 นางสาวอัจฉราพร	 ไพช�านาญ
	 ๑๒๘	 นางอาซีซ๊ะ	 หมันหลี
	 ๑๒๙	 นางสาวอาซีย๊ะ	 มือลี
	 ๑๓๐	 นางสาวอิลฮาม	 บาตูเซ็ง
	 ๑๓๑	 นางสาวอีมาน	 สาหาด
	 ๑๓๒	 นางสาวอุทัย	 ยี่สุย
	 ๑๓๓	 นายกรกช	 โกศล
	 ๑๓๔	 นายกิตติศักดิ์	 คงสี
	 ๑๓๕	 นายกิตติศักดิ์	 รักเรืองรัตน์
	 ๑๓๖	 นายกิหลาบ	 เลงสะ
	 ๑๓๗	 นายเกียรติศักดิ์	 ราชเมืองฝาง
	 ๑๓๘	 นายจาตุรนต์	 กาหลง
	 ๑๓๙	 นายเจริญชัย	 มานะพัฒนพงศ์
	 ๑๔๐	 นายชัยวัฒน์	 อินนิล
	 ๑๔๑	 นายชาคริต	 แสงจันทร์
	 ๑๔๒	 นายด�ารงค์	 พันธ์โภชน์
	 ๑๔๓	 นายธีรวุธ	 มาลีวัด
	 ๑๔๔	 นายธีรศักดิ์	 สงเดช
	 ๑๔๕	 นายนพดล	 แก้วสะอาด
	 ๑๔๖	 นายนรินทร์	 รัตน์แก้ว
	 ๑๔๗	 นายบุญทวี	 นิยมเดชา

	 ๑๔๘	 นายเบญจพล	 สงมาก
	 ๑๔๙	 นายปราโมทย์	 จันทร์ไพฑูรย์
	 ๑๕๐	 นายพรประเสริฐ	 ชาลีผล
	 ๑๕๑	 นายพิสิษฐ์	 ธนศิยาเวทย์
	 ๑๕๒	 นายพีรพงศ์	 สงโสม
	 ๑๕๓	 นายมะซุกรี	 นิระ
	 ๑๕๔	 นายมฮูมัหมดัอารอฟัต	 แลซอ
	 ๑๕๕	 นายโยฮัน	 ปะดอ
	 ๑๕๖	 นายรุสดาน	 อาบูบากา
	 ๑๕๗	 นายวิษณุเทพ	 จันทศรี
	 ๑๕๘	 นายสมพงษ์	 บุบผาชาติ
	 ๑๕๙	 นายสราวุธ	 ใหมรักษ์
	 ๑๖๐	 นายสันติ	 ศรีวิเชียร
	 ๑๖๑	 นายสิทธิพร	 แสงประสิทธิ์
	 ๑๖๒	 นายสุภณัฐ	 เนียมรัตน์	
	 ๑๖๓	 จ่าอากาศโท	สุริยะ	 อิสโร	
	 ๑๖๔	 นายโสภณ	 หมื่นพล
	 ๑๖๕	 นายอนันต์	 โส๊ะเต่ง
	 ๑๖๖	 ว่าที่ร้อยตรี	อนุรัตน์	 แย้มสุวรรณ
	 ๑๖๗	 นายอนุวัฒน์	 บุญธรรมโม
	 ๑๖๘	 นายอรุณ	 สุวรรณสุนทร
	 ๑๖๙	 นายอับดลรอซะ	 รามันเจะ
	 ๑๗๐	 นายอับดลเลาะ	 เเมเราะ
	 ๑๗๑	 นายอับดุลฮาฟิส	 แมเยาะ
	 ๑๗๒	 นายอัลโอมาร์	 เหล๊าะหมัดหลี
	 ๑๗๓	 นายอาบี้ดี้น	 หมันเจริญ
	 ๑๗๔	 นายอาราฮัม	 กือมะ
	 ๑๗๕	 นายฮีลมี	 ดือเระ

การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
	 ๑๗๖	 นางสาวจุฬารัตน์	 พรหมมณี
	 ๑๗๗	 นางสาวณัชชา	 ชูเพ็ง
	 ๑๗๘	 นางสาวณัฐสุดา	 ฉุยฉ่อง
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	 ๑๗๙	 นางสาวเถลิงพร	 เต้าตะโร
	 ๑๘๐	 นางสาวนู่รี่หย๊ะ	 เบ็ญหมัด
	 ๑๘๑	 นางสาวโนรอาซาร์	 อดุลศรีศิลป์		
	 ๑๘๒	 นางเบญจมาภรณ์	 เพ็ชรบูลณ์
	 ๑๘๓	 นางสาวฝนทิพย์	 จันทร์แดง
	 ๑๘๔	 นางสาวฟารีดา	 หีมอะด�้า 
	 ๑๘๕	 นางสาวภัธวัน	 สินฉิม 
	 ๑๘๖	 นางสาวรัฐชญา	 ล่องเซ่ง
	 ๑๘๗	 ว่าที่ร้อยตรีหญิง	ลัดดา	ทองตั้ง
	 ๑๘๘	 นางสาววรรณี	 อมตเวทย์
	 ๑๘๙	 นางสาวสุพัตรา	 เสนเนียม
	 ๑๙๐	 นางสาวอารียา	 จุลภักดิ์
	 ๑๙๑	 นางสาวฮาบีบะ	 ปาแนจะกะ

การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวชิาการศกึษาเพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย์
	 ๑๙๒	 นางสาวกานดา	 มีสุข
	 ๑๙๓	 นางจินดาพร	 มีสกุล
	 ๑๙๔	 นางสาวฐิตาภา	 ขวัญทอง
	 ๑๙๕	 นางสาวนันท์นภัส	 สุขุม
	 ๑๙๖	 นางสาวน�้าทิพย์	 ลัภบุญ
	 ๑๙๗	 นางสาวฤทัยรัตน์	 ทองเต็มแก้ว
	 ๑๙๘	 นางสาวลักขณา	 เกษม
	 ๑๙๙	 นางสาวส่องแสง	 นิลตีบ
	 ๒๐๐	 นางสาวอมรรัตน์	 นุ้ยน่าดี
	 ๒๐๑	 นายพรนพัต	 สุขสวัสดิ์
 
การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
	 ๒๐๒	 นางสาวทศวรรณ	 รัญเพชร
	 ๒๐๓	 นางสาวอนิสรา	 หนูเจริญ
	 ๒๐๔	 นางสาวอัสวานา	 สาและ
	 ๒๐๕	 นายนินูรอัสมีน	 นิสนิ
	 ๒๐๖	 นายยุรศักดิ์	 นพวงศ์

การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 ๒๐๗	 นางสาวเกศแก้ว	 ทองเรือง
	 ๒๐๘	 นางสาวขนิษฐา	 แก้วท่าพญา
	 ๒๐๙	 นางสาวเฉลิมศรี	 สุวรรณภูมิ
	 ๒๑๐	 นางสาวชญานุตม์		 พรหมสวาสดิ์
	 ๒๑๑	 นางสาวธิดารัตน์	 จันทร์แก้ว
	 ๒๑๒	 นางสาวปุณยาพร	 วงศ์พุทธรักษา
	 ๒๑๓	 นางสาวผกามาศ	 ปานแก้ว
	 ๒๑๔	 นางสาวเพ็ญประภา	 มีความไว
	 ๒๑๕	 นางสาวโรซนานี	 หะยีสาและ
	 ๒๑๖	 นางสาววรรณวิภา	 หมัดอาด�้า
	 ๒๑๗	 นางสาวศุนิจษา	 รุจิเมทินีกุล
	 ๒๑๘	 นางสาวสุภา	 ก�าเหนิดทอง
	 ๒๑๙	 นางสาวสุภาภรณ์	 สุขสว่าง
	 ๒๒๐	 นางสาวอวิกา	 จันทรชิต
	 ๒๒๑	 นางสาวอาลิสา	 สายทอง
	 ๒๒๒	 นายกมล	 ศรีบุญเรือง
	 ๒๒๓	 พระมหาเจษฎา	วรเชฏฺโฐ		(เพชรมณี)
	 ๒๒๔	 นายฐาปนา	 สุขรัตน์
	 ๒๒๕	 นายธานินทร์	 อินทรวิเศษ
	 ๒๒๖	 นายธีระวัฒน์	 ทองแผ้ว
	 ๒๒๗	 สิบเอก	ปฏิภาณ	 เอกเจริญกุล
	 ๒๒๘	 นายพลากร	 คล้ายทอง
	 ๒๒๙	 นายพงษ์ศักดิ์	 เรืองเทพ
	 ๒๓๐	 นายภูวินท์	 เพชรกาญจน์
	 ๒๓๑	 นายสุรเชษฐ์	 สุนทรากร
	 ๒๓๒	 นายอภิรักษ์	 อ�านวยพูนสุข

การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา
	 ๒๓๓	 ว่าที่ร้อยตรีหญิง	กัลยา	ตั้งวงศ์ศิริกุล
	 ๒๓๔	 นายคัชชา	 ศิริรัตนพันธ์
	 ๒๓๕	 นายจรงค์	 ชายเกตุ
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	 ๒๓๖	 นายชนสิษฎ์	 แก้วมณี
	 ๒๓๗	 ว่าที่ร้อยตรี	ทรงภพ	 เพชรอาวุธ
	 ๒๓๘	 นายธานินทร์	 โสภิกุล
	 ๒๓๙	 นายนุสรณ์	 ช่อล�าเจียก
	 ๒๔๐	 นายบรรณวิทย์	 เสือสุวรรณ
	 ๒๔๑	 นายพรนธี					 พรหมร่วมแก้ว
	 ๒๔๒	 สิบเอก	สุรชัย	 แซ่ด่าน

การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
	 ๒๔๓	 นางจารุนันท์	 ย่องจีน
	 ๒๔๔	 นางสาวณัฏฐนันท์	 กุลนิล
	 ๒๔๕	 นางดวงกมล	 ทองค�า
	 ๒๔๖	 นางสาวปฐมาวดี	 เครือแก้ว
	 ๒๔๗	 นางสาวปัทธิยาพร	 รูปคม
	 ๒๔๘	 นางปัทมาวดี	 ขันธ์ชัย
	 ๒๔๙	 นางสาวรชฏ	 จันพุ่ม
	 ๒๕๐	 นางสาวอัจฉรา	 ตาเล๊ะเจ๊ะโซะ
	 ๒๕๑	 นายสัจจานนท์	 ชุมวาส

การศึกษามหาบัณฑิต
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
	 ๒๕๒	 นางสาวปลายรุ่ง	 พุทสมสู
	 ๒๕๓	 นางภัทรา	 แก้วประดิษฐ์
	 ๒๕๔	 นายนิธิกร		 ธรรมขันธ์

การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
	 ๒๕๕	 นางสาวกัตติมา	 อัตตะ
	 ๒๕๖	 นางจิรัชญา	 สุขบูรณ์
	 ๒๕๗	 นางสาวชาฮีดา	 ดาแม
	 ๒๕๘	 นางญาซีเร๊าะ	 สะมะแอ
	 ๒๕๙	 นางสาวธันยพร	 หนุนอนันต์
	 ๒๖๐	 ว่าที่ร้อยตรีหญิง	นัยนา	ประสิทธิพรม
	 ๒๖๑	 นางสาวนาอีม๊ะ	 ราเซะบิง

	 ๒๖๒	 นางสาวนิปาตีเม๊าะ	 สาอุวา
	 ๒๖๓	 นางสาวนิลิสมี	 ปาแย
	 ๒๖๔	 นางสาวนูรฟิตรี	 สาแลแม
	 ๒๖๕	 นางสาวนูรไลลา	 แวสะมะแอ
	 ๒๖๖	 นางสาวปรียา	 คงแก้ว
	 ๒๖๗	 นางสาวพรพิมล	 สุขขาว
	 ๒๖๘	 นางสาวฟารัยดา	 ยาลี
	 ๒๖๙	 นางสาวยุวดี	 อินทกูล
	 ๒๗๐	 นางสาวรจนา	 ชูทอง
	 ๒๗๑	 นางสาวรุสนาณี	 ดอเลาะ
	 ๒๗๒	 นางเรียม	 บุญสนอง
	 ๒๗๓	 นางละวาย	 ขุนคต
	 ๒๗๔	 นางสาววรรณภา	 แดวากม
	 ๒๗๕	 นางสาววริฏฐา	 อนุมณี
	 ๒๗๖	 นางสาววลัยลักษณ์	 มูสิกสง
	 ๒๗๗	 นางสาววิชชุณี	 ลัภบุญ
	 ๒๗๘	 นางสาวสิรัชญา	 พูลทอง
	 ๒๗๙	 นางสาวสุภาภรณ์	 จันทร์นวล
	 ๒๘๐	 นางสาวสุริญญา	 เบญฤทธิ์
	 ๒๘๑	 นางสาวเสาวคนธ์	 เมืองสุข
	 ๒๘๒	 นางสาวอรอุมา	 รอดผล
	 ๒๘๓	 นางสาวอัจจิมา	 สงสม
	 ๒๘๔	 นางอามีน๊ะ	 ทองด�า
	 ๒๘๕	 นายปกรณ์	 เจ๊ะมะ
	 ๒๘๖	 นายศักรินทร์		 ด�าท่าคลอง
	 ๒๘๗	 นายอนุชา		 หวังเคียงแสง

การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
 ๒๘๘	 นางสาวกฤษณา	 นินทรกิจ
	 ๒๘๙	 นางสาวกัลยาณภัทรศ์	 นพรัตน์	
	 ๒๙๐	 นางสาวณัฏฐา	 ชนะสิทธิ์
	 ๒๙๑	 นางสาวปาลีรัฐ	 สวัสดี
	 ๒๙๒	 นางสาวปิยดา		 เกิดด้วยทอง 
	 ๒๙๓	 นางสาวพัสตราภรณ์		ทองมา 
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	 ๒๙๔	 นางสาวพานิศา	 สรรเพชร 
	 ๒๙๕	 นางสาวพิชญเนตร	 เสวตโสธร 
	 ๒๙๖	 นางสาวมนปริยา	 ราชรักษ์ 
	 ๒๙๗	 นางสาวสิริประภา	 ยันตะสิริ 
	 ๒๙๘	 นางสาวหทัยรัตน์	 มีแสง 
	 ๒๙๙	 นางสาวอรอุษา	 กังสุกุล 
	 ๓๐๐	 นางสาวอังคีรส	 ไชยฮะนิจ 
	 ๓๐๑	 นางสาวอัจฉรีย์	 สังขรักษ์	  
	 ๓๐๒	 นายพงศกร	 ยังสวัสดิ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา
 ๓๐๓	 นางสาวณัฐชนา	 พุทธแสง
	 ๓๐๔	 นางสาวรมิดา	 มหันตมรรค
	 ๓๐๕	 นางสาววิไลลักษณ์	 คงตุก
	 ๓๐๖	 นางสุพัชญา	 ด้วงคง
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม
 ๓๐๗	 นายประถมพงษ์	 สายชุมพันธ์

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
 ๓๐๘	 นางสาวอัคริมา	 พลก�าจัด

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
	 ๓๐๙	 นางสาวรัชฎาพร		 ตัณฑสิทธิ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาไทยคดีศึกษา
	 ๓๑๐	 นางสาวธันยพร	 ขุนราช
	 ๓๑๑	 นางสาวพรพรรณ	 สหะวิริยะ
	 ๓๑๒	 นางสาวมัชมาน	 มนตรี

	 ๓๑๓	 นางสาวหฤทัย	 เวชศาสตร์
	 ๓๑๔	 Miss	Tan	 Tianyan
	 ๓๑๕	 นายเกี้ยวเกล้า	 บุญนิธิ
	 ๓๑๖	 นายปิริยะ		 มะโร

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
	 ๓๑๗	 นางสาวปิยธิดา	 เกื้อนุ่น
	 ๓๑๘	 นางสาวเสาวคนธ์	 สุวรรณโณ
	 ๓๑๙	 นางสาวธมลวรรณ	 จูมิ	

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
	 ๓๒๐	 นางสาวซัลไลลา	 แวะมะยิ
	 ๓๒๑	 นางสาวนูรีย๊ะ	 มิยะ
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
	 ๓๒๒	 นางสาวเสาวรส	 เหลือนุ่นขาบ
	 ๓๒๓	 นางสาวอังคณาวิสุ	 มณีนวล	 
	 ๓๒๔	 ว่าที่ร้อยตรี	สกนวัจน์	เกื้อเพชร์แก้ว 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวชิาคณติศาสตร์และคณติศาสตรศกึษา
	 ๓๒๕	 นางสาวปรารถนา	 เมืองแก้ว 
	 ๓๒๖	 นางสาวฟารีด๊ะ	 สันตี 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
	 ๓๒๗	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธาสินี					เขียวมณีนัย	
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตร
อย่างยั่งยืน
	 ๓๒๘	 ว่าทีร้่อยตรหีญงิศรีสุดา	 นวลมุสิก
	 ๓๒๙	 นางสาวสุกัญญา	 ผลจันทร์
	 ๓๓๐	 นายชัยยุทธ์	 ทองชัย	

วทิยาศาสตรบัณฑติ เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
	 ๓๓๑	 นางสาวดวงดาว	 ศรีเรืองรัตน์
	 ๓๓๒	 นางสาวพัชรี	 เกตุแดง

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

เกียรตินิยมอันดับสอง 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 ๓๓๓	 นางสาวกิติยา	 พรภิรมย์
	 ๓๓๔	 นางสาวซัซวานี	 หะยียะโกะ
	 ๓๓๕	 นางสาวน�้าทิพย์	 เจริญรูป
	 ๓๓๖	 นางสาวภิลันทน์	 สังคง
	 ๓๓๗	 นางสาวศิริพร	 ไชยมุด
	 ๓๓๘	 นางสาวสมฤดี	 ช�านาญ
	 ๓๓๙	 นางสาวอัสมา	 สาแหละเต๊ะ	

วทิยาศาสตรบัณฑติ เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
	 ๓๔๐	 นางสาวกุสุมา	 เศษฐบุรี
	 ๓๔๑	 นางสาวณัฐกานต์	 สูเหม
	 ๓๔๒	 นางสาวนพวรรณ	 สกุณา
	 ๓๔๓	 นางสาวปนัฏฐา	 คงทอง
	 ๓๔๔	 นางสาวปัทมา	 แก้วฉาง
	 ๓๔๕	 นางสาวพัชริดา	 เวชภัณฑ์
	 ๓๔๖	 นางสาวเพ็ญนภา	 ทองงาม
	 ๓๔๗	 นางสาวแพรพลอย	 ฤกษ์เมือง
	 ๓๔๘	 นางสาวศิรินลักษณ์	 ธาตรีวิจิตร

	 ๓๔๙	 นางสาวศิริพร	 หมื่นแก้ว
	 ๓๕๐	 นางสาวศุภากร	 บุตรมิตร
	 ๓๕๑	 นางสาวอณัฐชา	 ลั่นออ

วทิยาศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง 
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย
 ๓๕๒	 นางสาวนภัสสร	 มัณฑนาสุวรรณ
	 ๓๕๓	 นางสาวอรอุมา	 ทองทับ

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
	 ๓๕๔	 นางสาวกชมน	 ฮานาซาวา
	 ๓๕๕	 นางสาวจุฑารัตน์	 ช่วยพรัด
	 ๓๕๖	 นางสาวชนัญชิดา	 ขาวชู
	 ๓๕๗	 นางสาวซากีมะห์	 สะมาแล
	 ๓๕๘	 นางสาวณัฏฐา	 มีพัฒน์
	 ๓๕๙	 นางสาวนันทิยา	 ล�าสา
	 ๓๖๐	 นางสาวนิษฐานุช	 ไทยราช
	 ๓๖๑	 นางสาวนูรฮุสนา	 แวมะ
	 ๓๖๒	 นางสาวพัชราพร	 หัตถิยา
	 ๓๖๓	 นางสาวฟารีดา	 เส็นธนู
	 ๓๖๔	 นางสาวฟิรดาวส์	 อาแว
	 ๓๖๕	 นางสาวมณฑิรา	 สังขจร
	 ๓๖๖	 นางสาวมาดีฮะฮ์	 ตือร๊ะ
	 ๓๖๗	 นางสาวสวรรยา	 เหล็มปาน
	 ๓๖๘	 นางสาวสุนิษา	 หนูเมือง
	 ๓๖๙	 นางสาวสูปีหยะ	 แลแม
	 ๓๗๐	 นางสาวเสาวลักษณ์	 ดิษโร
	 ๓๗๑	 นางสาวอัสมา	 แวอารง
	 ๓๗๒	 นางสาวอามาลีนา	 มาเจะมะ
	 ๓๗๓	 นางสาวอารตี	 รองเดช
	 ๓๗๔	 นางสาวอารยา	 อานนท์
	 ๓๗๕	 นางสาวอาลีฟา	 เด่นอดุลย์มาตร
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	 ๓๗๖	 นางสาวอาหร้อฝะ	 เส็นบัตร
	 ๓๗๗	 นางสาวอุไร	 หมัดอาดัม
	 ๓๗๘	 นางสาวฮากีมะห์	 มีซอ
	 ๓๗๙	 นางสาวฮูดา	 แซะอาหลี
	 ๓๘๐	 นายสุธินันท์	 วิจิตร
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
	 ๓๘๑	 นางสาวจารุวรรณ	 วิฑูรย์พันธ์
	 ๓๘๒	 นางสาวจุฑารัตน์	 หยงสตาร์
	 ๓๘๓	 นางสาวณัฐกุล	 ศรีชัย
	 ๓๘๔	 นางสาวนุชรี	 สุขคง
	 ๓๘๕	 นางสาวพัชราภรณ์	 แก้วมณี
	 ๓๘๖	 นางสาวลาวัณย์	 ม่วงงาม
	 ๓๘๗	 นางสาวโสรยา	 สะอีต
	 ๓๘๘	 นางสาวใหมมูน๊ะ	 เกปัน
	 ๓๘๙	 นางสาวอรพรรณ	 เกื้อภักดิ์
	 ๓๙๐	 นางสาวอัญธิกา	 เรืองจันทร์
	 ๓๙๑	 นางสาวอุทุมพร	 หัดเล๊าะ
	 ๓๙๒	 นางสาวเอื้อมดาว	 หมวดทองแก้ว	
	 ๓๙๓	 นายชัยวัฒน์	 เมียนเมือง
	 ๓๙๔	 นายนันทวุฒิ	 อ�าไพพรวฒันพงศ์
	 ๓๙๕	 นายโนริช	 เส็นยีหีม	
	 ๓๙๖	 นายปกรณ์	 สุดใจ
	 ๓๙๗	 นายพีรพงศ์	 หลงสะเตีย	
	 ๓๙๘	 นายภูวดล	 บัวอนันต์	
	 ๓๙๙	 นายมุสตอริฟ	 เปาะลิง	
	 ๔๐๐	 นายวุฒิชัย	 ฮารีบิน	
	 ๔๐๑	 นายสวัสดิ์	 เรืองนุ้ย	
	 ๔๐๒	 นายสหรัฐ	 หมุดละ	
	 ๔๐๓	 นายอนนท์ธวัช				 เพช็รสวุรรณ	
	 ๔๐๔	 นายอับดุลเลาะ	 สีเดะ	
	 ๔๐๕	 นายอัลวา	 หมาดรา	
	 ๔๐๖	 นายอาทิตย์	 ละอองเทพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
	 ๔๐๗	 นางสาวกนกวรรณ	 สีญะพันณ์	
	 ๔๐๘	 นางสาวกิตติยากร	 แกล้วทนงค์	
	 ๔๐๙	 นางสาวจริยา	 หลงขาว	
	 ๔๑๐	 นางสาวจารุมน	 กังแฮ	
	 ๔๑๑	 นางสาวจิตติมา	 ปักกาละโถ	
	 ๔๑๒	 นางสาวจิราภรณ์	 เศียรอุ่น	
	 ๔๑๓	 นางสาวชนาพร	 ลุนทะลา	
	 ๔๑๔	 นางสาวชมพูนท	 จิตสุวรรณ
	 ๔๑๕	 นางสาวชุติมา	 หนิเหม	
	 ๔๑๖	 นางสาวซูหรัยญา	 หนูหนุด	
	 ๔๑๗	 นางสาวญาณศา	 จันทร์รงค์	
	 ๔๑๘	 นางสาวฑานุมาศ	 หนูพันธ์	
	 ๔๑๙	 นางสาวฑิตฐิตา	 จันทรกรัด	
	 ๔๒๐	 นางสาวณัฐกุล	 สอนคง	
	 ๔๒๑	 นางสาวณัฐติกาล	 เย็นแจ่ม	
	 ๔๒๒	 นางสาวดารินทร์	 บุญเดช	
	 ๔๒๓	 นางสาวธนิตา	 จันทร์ขาว	
	 ๔๒๔	 นางสาวธัญญลักษณ์	 อ่อนเกตุพล	
	 ๔๒๕	 นางสาวธิดาวรรณ์	 เกลี้ยงแก้ว	
	 ๔๒๖	 นางสาวธีรยา	 บัวพันธ์	
	 ๔๒๗	 นางสาวนัฐริญา	 คงรอด	
	 ๔๒๘	 นางสาวนันทวดี	 พัฒนประดิษฐ	
	 ๔๒๙	 นางสาวนูรอัฟนัน	 อาแว	
	 ๔๓๐	 นางสาวโนรา	 มะมิง	
	 ๔๓๑	 นางสาวเบญจมาศ	 มีชนะ		
	 ๔๓๒	 นางสาวพรศรี	 จันทร์ส่ง	
	 ๔๓๓	 นางสาวพรศิริ	 ธานี	
	 ๔๓๔	 นางสาวพัทธมนัส	 โชติมณีวัฒนา	
	 ๔๓๕	 นางสาวพัสตราภรณ์	 คงแง่ง	 	
	 ๔๓๖	 นางสาวภคมน	 ส่องแก้ว	 	
	 ๔๓๗	 นางสาวมัลธิกา	 รัศมีผะกาย	 	
	 ๔๓๘	 นางสาวยุวดี	 ใหม่แย้ม
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	 ๔๓๙	 นางสาวรวิวรรณ	 มีแสง
	 ๔๔๐	 นางสาวรัตนพร	 กายแก้ว
	 ๔๔๑	 นางสาวรุสนีตา	 เปาะแต
	 ๔๔๒	 นางสาววรรณวิษา	 สุวรรณชาตรี
	 ๔๔๓	 นางสาววันทิยา	 นัครี
	 ๔๔๔	 นางสาววัลลภา	 มามะแตหะ
	 ๔๔๕	 นางสาววิลาสินี	 แก้วเกื้อ
	 ๔๔๖	 นางสาวแวอัสหม๊ะ	 วะตะกี
	 ๔๔๗	 นางสาวศิริลักษณ์	 หนูนุ่ม
	 ๔๔๘	 นางสาวสมฤทัย	 ศีลวัฒน์
	 ๔๔๙	 นางสาวสราญจิตร	 พูลสวัสดิ์
	 ๔๕๐	 นางสาวสศิพร	 ร่วมเผ่าไทย
	 ๔๕๑	 นางสาวสิรินทรา	 ศรีมณี
	 ๔๕๒	 นางสาวสิริมา	 อ�่าแก้ว
	 ๔๕๓	 นางสาวสุทธิวรรณ	 ยาจาติ
	 ๔๕๔	 นางสาวสุธิดา	 เอียดจุ้ย
	 ๔๕๕	 นางสาวสุนิสา	 หวันมูสอ
	 ๔๕๖	 นางสาวสุภานันท์	 ใสสะอาด
	 ๔๕๗	 นางสาวสุภาพร	 คงสงด้วง
	 ๔๕๘	 นางสาวสุภามาศ	 รุ่งคลัง
	 ๔๕๙	 นางสาวสุมลฑา	 เณรานนท์	
	 ๔๖๐	 นางสาวสุไหลย๊ะ	 หมะเเละ	
	 ๔๖๑	 นางสาวเสาวลักษณ์	 แย้มแก้ว
	 ๔๖๒	 นางสาวเสาวลักษณ์	 พงประสิทธิ์
	 ๔๖๓	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 ชูสิงห์
	 ๔๖๔	 นางสาวอนงค์นาถ	 แก้วพิทักษ์
	 ๔๖๕	 นางสาวอรณี	 ศรีปัตเนตร
	 ๔๖๖	 นางสาวอัจฉราพร	 ค�าจันแก้ว
	 ๔๖๗	 นางสาวอัยมาน	 อาแว	 	
	 ๔๖๘	 นางสาวอัสลินา	 สาแล	
	 ๔๖๙	 นางสาวอินธุอร	 สมบัติไชย	 	
	 ๔๗๐	 นายชาคริต	 พยัพพฤกษ์	 	
	 ๔๗๑	 นายบุลากร	 ยอดเงิน
	 ๔๗๒	 นายภานุชิต	 จันทรมุณี

	 ๔๗๓	 นายสิทธิศักดิ์	 เพชรโกษาชาติ	
	 ๔๗๔	 นายอรรถกร	 ทองเพ็ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย
	 ๔๗๕	 นางสาวกัลยาณี	 บุตรฉิ้ว
	 ๔๗๖	 นางสาวจิดาภา	 ยนต์สุวรรณ		
	 ๔๗๗	 นางสาวจุฑามาส	 บัวชู
	 ๔๗๘	 นางสาวชนัญชิดา	 อุปมัยรัตน์
	 ๔๗๙	 นางสาวชิดชนก	 เดชสุวรรณ
	 ๔๘๐	 นางสาวณัฐธิดา	 ทองเรือง
	 ๔๘๑	 นางสาวณีรนุช	 อุทัยธาร
	 ๔๘๒	 นางสาวดลฤดี	 จุลเพชร	 	
	 ๔๘๓	 นางสาวธนิกา	 ตันสกุล
	 ๔๘๔	 นางสาวนาเดีย	 รักดี
	 ๔๘๕	 นางสาวนิศาชล	 ชายเกตุ
	 ๔๘๖	 นางสาวณัญศศรณ์	 พบพาน
	 ๔๘๗	 นางสาวนิษศรา	 ทองเลี่ยมนาค
	 ๔๘๘	 นางสาวปวีณ์ธิดา	 แทนโป 
	 ๔๘๙	 นางสาวพลอยฐิกา	 อ�าลอย 
	 ๔๙๐	 นางสาวพัชรมน	 ถาวรจินดา	  
	 ๔๙๑	 นางสาวฟัยรุส	 แวบาการ์ 
	 ๔๙๒	 นางสาวภัททิยา	 เกิดแก้ว 
	 ๔๙๓	 นางสาวเมธาวี	 อ่อนสนิท	
	 ๔๙๔	 นางสาววนิสา	 ฉุ้นย่อง 
	 ๔๙๕	 นางสาววรรณิษา	 ศิริรักษ์ 
	 ๔๙๖	 นางสาววรัฏฐยา	 สัตยานุมัฏฐ์ 
	 ๔๙๗	 นางสาวศิริรัตน์	 คงเย็น
	 ๔๙๘	 นางสาวสุชาดา	 ประสงค์แสนสุข	
	 ๔๙๙	 นางสาวสุธิษา	 ทองฉิม 
	 ๕๐๐	 นางสาวหัสยา	 ด้วงเรือง 
	 ๕๐๑	 นางสาวอริสา	 โสยดี	  
	 ๕๐๒	 นายบุญฤทธิ์	 สองเมือง	  
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	 ๕๐๓	 นายพีรพัฒน์	 บัวเกตุ	  
	 ๕๐๔	 นายมูสลีฮีม	 บือซา	  
	 ๕๐๕	 นายวิรยุธน์	 มีพัฒน์	  
	 ๕๐๖	 นายวิศรุต	 พิศดูกิจ	  
	 ๕๐๗	 นายสิทธิโชค	 ทองเนื้อสุข	  
	 ๕๐๘	 นายอัฐธพล	 ด้วงรัตน์	  
	 ๕๐๙	 นายอับบาส	 เหล็มปาน	
 
ดริุยางคศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
 ๕๑๐	 นายธนพล	 ถานะสุวรรณ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 ๕๑๑	 นางสาวอรทัย	 ทองโท 
	 ๕๑๒	 นายพัฒน์ศรุต	 ช้างนิล

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
 ๕๑๓	 นางสาวกุลพัชร		 พัฒโนดม
	 ๕๑๔	 นางสาวชวิศา	 บ�ารุงสุข
	 ๕๑๕	 นางสาวนันทนัช	 คงนวลใย
	 ๕๑๖	 นางสาวรุ่งนภา	 สายด�า	
	 ๕๑๗	 นางสาววชิราภรณ์	 นาวาทอง
	 ๕๑๘	 นางสาววิไลลักษณ์		 คงหนู
	 ๕๑๙	 นางสาวสุทธิดา	 ยามา
	 ๕๒๐	 นางสาวอนุธิดา	 ศักดิ์ศรี
	 ๕๒๑	 นางสาวอรยา		 ด�าคีรี
	 ๕๒๒	 นางสาวอรวรรณ	 แก่นทอง
	 ๕๒๓	 นายกฤตนัย	 แสงสว่าง
	 ๕๒๔	 นายกฤษฎา	 พรหมทอง
	 ๕๒๕	 นายจริม	 กัลยาศิริ
	 ๕๒๖	 นายณัฐเจษฎ์	 รัตนจรณะ

	 ๕๒๗	 นายณัฐพล	 เตชะวรรณ์
	 ๕๒๘	 นายณัฐวุฒิ	 หมัดอ่าหมีด 
	 ๕๒๙	 นายภาคร		 แก้วเรือง 
	 ๕๓๐	 นายภาสกร	 คชอ่อน 
	 ๕๓๑	 นายรัตนชัย		 ทัพทะมาตร	 
	 ๕๓๒	 นายวรัญชิต		 มีสวัสดิ์ 
	 ๕๓๓	 นายศักรินทร์	 แซ่เอี้ยว 
	 ๕๓๔	 นายสมัชญ์	 ทิพย์บ�ารุง 
	 ๕๓๕	 นายสุธาวัฒน์		 เซ่งเฟ็ด 
	 ๕๓๖	 นายอนุวัฒน์		 วิวัชชนะ 
	 ๕๓๗	 นายอรรถพล	 ฟุกล่อย	
 
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
 ๕๓๘	 นางสาวกุลนิธี	 คาดิรันต์
	 ๕๓๙	 นางสาวจันทร์จิรา	 จงหวัง
	 ๕๔๐	 นางสาวจิตรา	 กาญจนรัตน์ 
	 ๕๔๑	 นางสาวณัชชา	 คงนวลใย 
	 ๕๔๒	 นางสาววนิดา	 เชยชื่นจิตร 
	 ๕๔๓	 นางสาววนิดา	 วรรณโร 
	 ๕๔๔	 นายธเรศ	 ณะวาโย 
	 ๕๔๕	 นายธีรวัช	 ชีช้าง 
	 ๕๔๖	 นายยุทธพิชัย	 รัตนากร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
 ๕๔๗	 นายโกศล	 ฮวดเส็ง
	 ๕๔๘	 นายชินวัตร	 สมทอง
	 ๕๔๙	 นายปวริศ	 นะแก้ว
	 ๕๕๐	 นายศักดิ์ดา	 ชัยณรงค์	 	
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ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
	 ๕๕๑	 นางสาวกนิษฐา	 บุญส่ง
	 ๕๕๒	 นางสาวณัชชา	 อุนตกูล
	 ๕๕๓	 นางสาวธัชพร	 ทัศโน
	 ๕๕๔	 นางสาวนิชกานต์	 กองสวัสดิ์
	 ๕๕๕	 นางสาวประทุมวัลย์	 ภู่เพชร
	 ๕๕๖	 นางสาวปรีดาภรณ์	 สิทธิ์มาก
	 ๕๕๗	 นางสาวพริมรตา	 รอดเจริญ
	 ๕๕๘	 นางสาวพัตมาวาตี	 เจ๊ะเเว
	 ๕๕๙	 นางสาวพิชญาภา	 จันทรโคตร์
	 ๕๖๐	 นางสาวรติรส	 ลุกเซ็น
	 ๕๖๑	 นางสาวรุสดาห์	 ฮะโมะ
	 ๕๖๒	 นางสาวศุดานันท์	 แซ่ตั้ง
	 ๕๖๓	 นางสาวสกาวเดือน	 จันทรัตน์
	 ๕๖๔	 นางสาวสุกฤตา	 ถาวรสุทธิ์
	 ๕๖๕	 นางสาวอนงค์นาฏ	 จันทร์เอียด
	 ๕๖๖	 นางสาวอาทิตยา	 เทวะภูมิ
	 ๕๖๗	 นายธนพล	 ขวัญทองยิ้ม
	 ๕๖๘	 นายธวัชชัย	 ยอดดี 
	 ๕๖๙	 นายพูนศักดิ์	 เหมรัญ
	 ๕๗๐	 นายวรนาถ	 ชูสุวรรณ
	 ๕๗๑	 นายวรยศ	 แก้วศรี
	 ๕๗๒	 นายวรวุฒิ	 ดุกดอกจันทร์	
	 ๕๗๓	 นายวริศ	 หนูเกื้อ
	 ๕๗๔	 นายวัชรินทร์	 สะมะแอ
	 ๕๗๕	 นายวีระพงษ์	 ทองโอ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 ๕๗๖	 นางสาวกาญจนา	 แซ่ตั้ง
	 ๕๗๗	 นางสาวขนิษฐา	 หมวดเมือง
	 ๕๗๘	 นางสาวดวงดาว	 พูลสวัสดิ์
	 ๕๗๙	 นางสาวทิพวรรณ	 แก้วรัตนะ

	 ๕๘๐	 นางสาวนภัสวรรณ	 แก้วหล้า
	 ๕๘๑	 นางสาวนารธิดา	 นารทวงศ์
	 ๕๘๒	 นางสาวนิภาภรณ์	 สโมสร
	 ๕๘๓	 นางสาวพัชรา	 เกษมุล
	 ๕๘๔	 นางสาวเพชรมณี	 นาคมณี
	 ๕๘๕	 นางสาวภคินี	 บัวบุญ
	 ๕๘๖	 นางสาวรจนา	 ศรีดาทอง
	 ๕๘๗	 นางสาววิระภรณ์	 จันทรังศรี
	 ๕๘๘	 นางสาวศุภสุตา	 หง้าบุตร
	 ๕๘๙	 นางสาวศุภาพิชญ์	 เทพบุรี
	 ๕๙๐	 นางสาวสุธิษา	 บุญปลอด
	 ๕๙๑	 นางสาวสุพิชชา	 เหรียญสกุล
	 ๕๙๒	 นางสาวสุวิมล	 ศรีสุข
	 ๕๙๓	 นางสาวโสภณา	 วีระไทย
	 ๕๙๔	 นางสาวหทัยชนก	 สุทธิคณะ
	 ๕๙๕	 นางสาวอภิชญา	 คุ้มภัย
	 ๕๙๖	 นางสาวอัญชนา	 เกษมาลา
	 ๕๙๗	 นางสาวอัญชิษฐา	 ศิริธานนท์
	 ๕๙๘	 นางสาวไอรดา		 สังข์ทอง
	 ๕๙๙	 นายชัยวัฒน์	 แสงสุวรรณ
	 ๖๐๐	 นายโชคดี	 กาญจนพันธ์
	 ๖๐๑	 นายธิเบต	 ภักดี
	 ๖๐๒	 นายพงค์ธร	 บุรีรักษ์
	 ๖๐๓	 นายวิศรุต	 แก้วพิทักษ์
	 ๖๐๔	 นายศุภพงษ์	 คงเมือง

บรหิารธรุกจิบณัฑติ เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
	 ๖๐๕	 นางสาวชลธิดา	 นุ่นสังข์

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชาการบัญชี
 ๖๐๖	 นางสาวจิรภัทร์	 นิลโมทย์
	 ๖๐๗	 นางสาวนาอีมะห์	 นิมะ
	 ๖๐๘	 นางสาวสิริพร	 ทองแท่น
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เศรษฐศาสตรบัณฑติ เกยีรตนิยิมอันดบัหนึง่ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
	 ๖๐๙	 นายปานศักดิ์	 ปาคะเชนทร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
	 ๖๑๐	 นางสาวภัทราภรณ์	 อักษรศรี
	 ๖๑๑	 นางสาวอรจิรา	 แซ่ตั้ง
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ
	 ๖๑๒	 นางสาวเสาวภาคย์	 โกศลกาญจน์
	 ๖๑๓	 นายกฤษณะ	 มนูญดาหวี
 
บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชาการบัญชี
 ๖๑๔	 นางสาวกรกนก	 ไชยศรี
	 ๖๑๕	 นางสาวกรรณิการ์	 ทวีพัฒนะพงศ์
	 ๖๑๖	 นางสาวฉัตรวรี	 หมอกแก้ว
	 ๖๑๗	 นางสาวชนิตา	 ช�านาญเหนาะ
	 ๖๑๘	 นางสาวฐิติกุล	 บรรจงธุระการ
	 ๖๑๙	 นางสาวธนัชพร	 แซ่พัว
	 ๖๒๐	 นางสาวธัญจิรา	 ทองใย
	 ๖๒๑	 นางสาวนาถลดา	 สระศรี
	 ๖๒๒	 นางสาวนูรีซัน	 เด็นยี
	 ๖๒๓	 นางสาวพนิดา	 ราชบุรุษ
	 ๖๒๔	 นางสาวสุพัฒตรา	 รอดชุม
	 ๖๒๕	 นางสาวหฤทัย	 ยอดสอน
	 ๖๒๖	 นางสาวอนงนาฏ	 มีมุสิทธิ์

เศรษฐศาสตรบัณฑติ เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
	 ๖๒๗	 นางสาวกมลวรรณ	 ธรรมทินโณ		
	 ๖๒๘	 นางสาวอัมพิรา	 ชื่นกลิ่น

	 ๖๒๙	 นายธนวรรดิ	 สุวรรณวงศ์
	 ๖๓๐	 นายพีรนันท์	 สุวรรณมณี
    
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ
การค้าปลีก
 ๖๓๑	 นางสาวกนกกาญจน์	สักโต
	 ๖๓๒	 นางสาวกนกพร	 นิลวิจิตร
	 ๖๓๓	 นางสาวกัญญาภัค	 อัจจิมารังษี 
	 ๖๓๔	 นางสาวกัลย์สุดา	 ประดิษฐสิน 
	 ๖๓๕	 นางสาวกาญจนาภรณ์	 อ่อนอินทร์ 
	 ๖๓๖	 นางสาวเกศรา	 บุญรังษี 
	 ๖๓๗	 นางสาวจันทร์จิรา	 นิยมญาติ 
	 ๖๓๘	 นางสาวจิตต์อ�าไพ	 ตระกูลรัมย์ 
	 ๖๓๙	 นางสาวจิตรานุช	 เนียมเล็ก 
	 ๖๔๐	 นางสาวจุฑาทิพย์	 รักบุญ 
	 ๖๔๑	 นางสาวจุฑามาศ	 ทองทวี 
	 ๖๔๒	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 ภูชิตานุรักษ์ 
	 ๖๔๓	 นางสาวเจนจิรา	 คงกล้า 
	 ๖๔๔	 นางสาวดวงกมล	 จักขุมณี 
	 ๖๔๕	 นางสาวทฤษฎี	 สงค์แดง 
	 ๖๔๖	 นางสาวนิชกานต์	 ไชยกุหลาบ 
	 ๖๔๗	 นางสาวนินัสริน	 บินหะยีดิง 
	 ๖๔๘	 นางสาวประภัสรา	 สังข์ทอง 
	 ๖๔๙	 นางสาวปรียานุช	 แก้วหนู 
	 ๖๕๐	 นางสาวปวีณา	 มนตรี 
	 ๖๕๑	 นางสาวปาลิดา	 จันทบุรี 
	 ๖๕๒	 นางสาวปิยะลักษณ์	 แซ่โฮ่ 
	 ๖๕๓	 ว่าที	่ร.ต.หญงิพชัราภรณ์				จันทร์ทอง 

	 ๖๕๔	 นางสาวพีรณัฐ	 เลิศชัยพัฒนกุล 

	 ๖๕๕	 นางสาวฟารีดา	 กาหม๊ะ 

	 ๖๕๖	 นางสาวมธุรส	 คงสาม 

	 ๖๕๗	 นางสาวมารียะ	 จิตภาค 
	 ๖๕๘	 นางสาวลัดดาวรรณ	 ถาดทอง
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	 ๖๕๙	 นางสาววรรณวิสาข์	 แก้วเจริญ
	 ๖๖๐	 นางสาววเรรัต	 สุขสงวน
	 ๖๖๑	 นางสาววาสิฐี	 มงคลเดชสวัสดิ์ 
	 ๖๖๒	 นางสาววิชุดา	 จันทรแสง 
	 ๖๖๓	 นางสาววิรวรรณ	 นวลละออง 
	 ๖๖๔	 นางสาวสวภาว์	 บัวด�า 
	 ๖๖๕	 นางสาวสุกัญญา	 ตันทะตุ่น 
	 ๖๖๖	 นางสาวสุกานดา	 ชุมชาติ 
	 ๖๖๗	 นางสาวสุไกย๊ะ	 บิลล่าเต๊ะ 
	 ๖๖๘	 นางสาวสุธาสิณี	 มณีโชติ 
	 ๖๖๙	 นางสาวสุพรทิพย์	 คงจันทร์ 
	 ๖๗๐	 นางสาวสุภาณี	 บุญศรี 
	 ๖๗๑	 นางสาวสุวิมล	 สุกแก้ว 
	 ๖๗๒	 นางสาวอชิรญา	 สีแก้ว 
	 ๖๗๓	 นางสาวอรจิรา	 โมราศิลป์ 
	 ๖๗๔	 นางสาวอรัญญา	 ดาหะมะ 
	 ๖๗๕	 นางสาวอรัญญา	 ทองสม 
	 ๖๗๖	 นางสาวอริสรา	 ทิพย์รักษ์ 
	 ๖๗๗	 นางสาวอัญณิชา	 สุวรรณโณ 
	 ๖๗๘	 นางสาวอัยนา	 บิลหมัด 
	 ๖๗๙	 นางสาวอาสิรี่	 ฟักหมิด 
	 ๖๘๐	 นางสาวอุไรวรรณ	 สังพิชัย 
	 ๖๘๑	 นายเขมทัต	 ประชุมรัตน์ 
	 ๖๘๒	 นายจรณชัย	 แซ่โค้ว 
	 ๖๘๓	 นายณัฐวุฒิ	 ลู่เกียง 
	 ๖๘๔	 นายธนทัต	 กาญจนศิราธิป	
	 ๖๘๕	 นายนฤพงศ์	 บุญล้วน	 	
	 ๖๘๖	 นายพชร	 คงสุวรรณ	 	
	 ๖๘๗	 นายรัตนเทพ	 พัฒนรักษ์	 	
	 ๖๘๘	 นายวรภพ	 สายทอง	 	
	 ๖๘๙	 นายวาณิช	 เต็มไป	 	
	 ๖๙๐	 นายวิศรุต	 หิรัญญสมบัติ	
	 ๖๙๑	 นายวุธนา	 กาญจนมุกดา	
	 ๖๙๒	 นายศิวพันธ์	 ชูเลขา	  

	 ๖๙๓	 นายสมพงศ์	 รงค์หิน 
	 ๖๙๔	 นายสิทธิภพ	 ตันติวุฒิพงศ์		
	 ๖๙๕	 นายอรรถพล	 รอดตระกูล 
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
	 ๖๙๖	 นางสาวกัญญ์วรา	 แซ่หลี	
	 ๖๙๗	 นางสาวกัลญาภรณ์	 สุขเสพ	
	 ๖๙๘	 นางสาวจิดาภา	 หนูสมตน	
	 ๖๙๙	 นางสาวจิตติมา	 ดาวกระจาย
	 ๗๐๐	 นางสาวจิราภา	 อินทกูล 
	 ๗๐๑	 นางสาวจีรนันท์	 ขุนเจริญ 
	 ๗๐๒	 นางสาวชวนทิพย์	 แซ่ลิ่ม 
	 ๗๐๓	 นางสาวซารีนา	 โส๊ะหวัง 
	 ๗๐๔	 นางสาวญาณิศา	 คงดี 
	 ๗๐๕	 นางสาวญามีดา	 แท่นทอง 
	 ๗๐๖	 นางสาวณัฏฐณิชา	 ว่องมงคลเดช	
	 ๗๐๗	 นางสาวณัฐกาญจน์	 จิระพันธ์ 
	 ๗๐๘	 นางสาวณัฐชา	 ไชยพฤกษ์ 
	 ๗๐๙	 นางสาวตรีวัน	 ง่วนสน 
	 ๗๑๐	 นางสาวถนอมศรี	 พรหมศรี 
	 ๗๑๑	 นางสาวทัตพิชา	 ศรีสุมาลย์ 
	 ๗๑๒	 นางสาวทัศน์ทยา	 อักษรพันธ์ 
	 ๗๑๓	 นางสาวทิพย์ธัญญา	 อารมฤทธิ์ 
	 ๗๑๔	 นางสาวธมลวรรณ	 คุ้มทรัพย์ 
	 ๗๑๕	 นางสาวธัญพร	 อรรคแสง 
	 ๗๑๖	 นางสาวนฤภร	 บุญราช 
	 ๗๑๗	 นางสาวนลพรรณ	 ช่วยแสง 
	 ๗๑๘	 นางสาวนาดา	 ช่วยรอด	  
	 ๗๑๙	 นางสาวนิตยา	 เหร่าหมัด 
	 ๗๒๐	 นางสาวนิรัญญา	 ศรีคงแก้ว 
	 ๗๒๑	 นางสาวนูรียา	 หมีนปาน 
	 ๗๒๒	 นางสาวเนตรนภา	 หล�าสะ 
	 ๗๒๓	 นางสาวบัณฑิตา	 ดิษฐ์จนพงศ์พร 
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	 ๗๒๔	 นางสาวบุสรอ	 เจ๊ะมะ 
	 ๗๒๕	 นางสาวปกิตตา	 ช่องรักษ์ 
	 ๗๒๖	 นางสาวปวีณา	 สมานอารี 
	 ๗๒๗	 นางสาวผุสดี	 รัตนะ 
	 ๗๒๘	 นางสาวพจนพร	 เรืองประดับ 
	 ๗๒๙	 นางสาวพรภิมล	 ช่วยวงศ์ 
	 ๗๓๐	 นางสาวพรรษวรรณ	 ทองเส็ม 
	 ๗๓๑	 นางสาวพัชรี	 ทองชะนะ 
	 ๗๓๒	 นางสาวพัฒธนวดี	 มัทยาท 
	 ๗๓๓	 นางสาวแพรพรรณ	 อรัญดร 
	 ๗๓๔	 นางสาวภัครดา	 วิชญธนาตุล 
	 ๗๓๕	 นางสาวมารียะ	 สาแม 
	 ๗๓๖	 นางสาวเมธาวดี	 รุ่งบานจิต 
	 ๗๓๗	 นางสาวรติมา	 รักเผือก 
	 ๗๓๘	 นางสาวรวิวรรณ	 เสรีสมบูรณ์ 
	 ๗๓๙	 นางสาวรัชฏาภรณ์	 ด�าไชโย 
	 ๗๔๐	 นางสาวรัฐฐาทิพย์	 ทองรักษ์ 
	 ๗๔๑	 นางสาวรุสนา	 แสละ 
	 ๗๔๒	 นางสาววรรัตน์	 รัตนะ 
	 ๗๔๓	 นางสาววรวรรณ	 ขวัญแก้ว
	 ๗๔๔	 นางสาววิมนต์ลักษณ์	เนาว์นาน	
	 ๗๔๕	 นางสาววีระยา	 หนูทองแก้ว
	 ๗๔๖	 นางสาวศดานันท์	 ทองหนูนุ้ย	  
	 ๗๔๗	 นางสาวศิวปรียา	 ธรรมธินโน	  
	 ๗๔๘	 นางสาวโศภชา	 รัตนคันทรง 
	 ๗๔๙	 นางสาวสาลินี	 พรหมหมอเฒ่า	
	 ๗๕๐	 นางสาวสาลินี	 หมัดอาหลี 
	 ๗๕๑	 นางสาวสาวิตรี	 อักษรศรี 
	 ๗๕๒	 นางสาวสาวิตา	 อักษรศรี 
	 ๗๕๓	 นางสาวสุธิดา	 ช่วยศรีสวัสดิ์ 
	 ๗๕๔	 นางสาวสุพิชฌาย์	 ไชยวรณ์ 
	 ๗๕๕	 นางสาวสุภานิช	 อุ่ยวัฒนพงศ์ 
	 ๗๕๖	 นางสาวสุมิตรา	 สังข์ทอง 
	 ๗๕๗	 นางสาวสุวณี	 สินนุเคราะห์	

	 ๗๕๘	 นางสาวหทัยชนก	 แก้วชูเชิด	 	
	 ๗๕๙	 นางสาวหัสนี	 อาแว 
	 ๗๖๐	 นางสาวอรษา	 สุดเอื้อม 
	 ๗๖๑	 นางสาวอริสรา	 ผ่องมหึงษ์
	 ๗๖๒	 นางสาวอัญชนา	 ลาเตะ 
	 ๗๖๓	 นางสาวอามานี	 ลงซา 
	 ๗๖๔	 นางสาวอารียา	 ป้อมเพ็ชร 
	 ๗๖๕	 นางสาวอาอีชะฮ์	 หละหมัน 
	 ๗๖๖	 นางสาวอีสมีดา	 บูแม 
	 ๗๖๗	 นางสาวอุทัยวรรณ	 หนูวงศ์ 
	 ๗๖๘	 นางสาวฮายานา	 วานิซอ 
	 ๗๖๙	 นายก้องภพ	 เพ็ชร์สุวรรณ์	
	 ๗๗๐	 นายกิตติ	 ผลเหม 
	 ๗๗๑	 นายจุติพล	 แพงยอด 
	 ๗๗๒	 นายชนะพล	 ช่วยแก้ว 
	 ๗๗๓	 นายณรงค์	 วังแจ่ม 
	 ๗๗๔	 นายณฐัพล															ชัน้วริยิะกลุไพสฐิ 
	 ๗๗๕	 นายเดชชนินทร์	 สอนมุข 
	 ๗๗๖	 นายทศรส	 พรหมมา 
	 ๗๗๗	 นายธนาวัสน์	 ไชยถาวร 
	 ๗๗๘	 นายธัญธร	 นุ้ยภิรมย์
	 ๗๗๙	 นายธีรพล		 พิพัฒน์วณิชย์	
	 ๗๘๐	 นายนรินทร์	 บัวแก้ว 
	 ๗๘๑	 นายปิยะ	 อาด�า
	 ๗๘๒	 นายภูริณัฐ	 ตันวิพัฒน์ 
	 ๗๘๓	 นายมนัสชัย	 สงวนบุญ 
	 ๗๘๔	 นายมูฮัรรัน	 เวาะและ 
	 ๗๘๕	 นายวรวิทย์	 พรหมสมปาน 
	 ๗๘๖	 นายศตวรรษ	 บูรเพชร 
	 ๗๘๗	 นายศักราช	 สินธนบดี 
	 ๗๘๘	 นายศิวกร	 สังขกุล 
	 ๗๘๙	 นายสราวุธ	 บุญธรักษา
	 ๗๙๐	 นายสิงหา	 สุภาวงค์
	 ๗๙๑	 นายสุทธิชัย	 หนูแก้ว
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	 ๗๙๒	 นายอดินันท์	 ไวยวรรณจิต
	 ๗๙๓	 นายอนิรุจค์	 สรายุทธพิสัย
	 ๗๙๔	 นายอรุณชัย	 โนรดี
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ
	 ๗๙๕	 นางสาวกนกกานต์	 ยกศิริ
	 ๗๙๖	 นางสาวกนกวรรณ	 โกเมศ
	 ๗๙๗	 นางสาวกนกวรรณ	 พูลสวัสดิ์
	 ๗๙๘	 นางสาวกมลวรรณ	 นุ่นประดิษฐ์
	 ๗๙๙	 นางสาวกฤษณี	 เอียดเจริญ
	 ๘๐๐	 นางสาวกวินณา	 กรอบเพ็ชร
	 ๘๐๑	 นางสาวกัตติกามาส	 เพ็ชรพันธ์
	 ๘๐๒	 นางสาวกุลนิษฐ์	 บัวนาค
	 ๘๐๓	 ว่าที่	ร.ต.หญิง						 เกตุกริยาทองค�า	
	 ๘๐๔	 นางสาวเกษรา	 ชุมมิ่ง	
	 ๘๐๕	 นางสาวขวัญพร	 กมลเจริญ	
	 ๘๐๖	 นางสาวคอรีซะห์	 ดือราแม	
	 ๘๐๗	 นางสาวแคทรียา	 แซ่ยี่	
	 ๘๐๘	 นางสาวจณิสตา	 นานช้า
	 ๘๐๙	 นางสาวจันทร์ทิพย์	 หนูเกตุ
	 ๘๑๐	 นางสาวจันทร์สุดา	 ขันแกล้ว
	 ๘๑๑	 นางสาวจิรานุช	 เดชศรี	 	
	 ๘๑๒	 นางสาวจิราพร	 อรรถรัฐ
	 ๘๑๓	 นางสาวจีรวรรณ	 เบ็ญมูดา
	 ๘๑๔	 นางสาวจุฑามาศ	 ชินค�า
	 ๘๑๕	 นางสาวเจนจิรา	 กล่อมเมือง
	 ๘๑๖	 นางสาวชนนิกานต์	 ขุนจันทร์
	 ๘๑๗	 นางสาวชนากานต์	 ชัยนอก
	 ๘๑๘	 นางสาวชลธิชา	 แซ่แต้
	 ๘๑๙	 นางสาวชัชชญา	 บุรีรัตน์
	 ๘๒๐	 นางสาวชินพร	 สัตยานุรักษ์
	 ๘๒๑	 นางสาวชุติมา	 จินตนารมย์	 

	 ๘๒๒	 นางสาวชุติมา	 บริรักษ์ 
	 ๘๒๓	 นางสาวซูรีย๊ะ	 ราชช�ารอง 
	 ๘๒๔	 นางสาวซูไฮลา	 อาบู 
	 ๘๒๕	 นางสาวฑิฆัมพร	 พงศ์ขจร 
	 ๘๒๖	 นางสาวณัฐชยา	 เทพอ�านวย 
	 ๘๒๗	 นางสาวณัฐธยาน์	 ยางทอง 
	 ๘๒๘	 นางสาวณัฐพร	 ทองประศรี 
	 ๘๒๙	 นางสาวณิชภักดิ์	 ภิรมย์ 
	 ๘๓๐	 นางสาวดวงกมล	 แปะปลอด 
	 ๘๓๑	 นางสาวดาราพร	 ทองเกิด 
	 ๘๓๒	 นางสาวต่วนอลีฟฟะห์	 ดุลขาเดร์ 
	 ๘๓๓	 นางสาวธนวรรณ	 สุจริตธุระการ	
	 ๘๓๔	 นางสาวธรรยพร	 สงเคราะห์ 
	 ๘๓๕	 นางสาวธัชพร	 ณรงค์กูล
	 ๘๓๖	 นางสาวธัญญารัชต์	 ชูปาน 
	 ๘๓๗	 นางสาวธันวษา	 เพ็งจันทร์ 
	 ๘๓๘	 นางสาวธิศวรรณ	 แก้วขาว 
	 ๘๓๙	 นางสาวนฤมล	 สิงห์ศรีสันติ 
	 ๘๔๐	 นางสาวนัฐธิกุล	 ล้อมคง 
	 ๘๔๑	 นางสาวนัทธมน	 ณ	พัทลุง 
	 ๘๔๒	 นางสาวนันทิกา	 ไชยวารินทร์		
	 ๘๔๓	 นางสาวนัยเนตร	 นพรัตน์ 
	 ๘๔๔	 นางสาวนาตาชา	 อิตัน 
	 ๘๔๕	 นางสาวนิรชา	 สลีหมีน 
	 ๘๔๖	 นางสาวนุฟฟาร่า	 สุขพันธุ์ 
	 ๘๔๗	 นางสาวนูรซาบีลา	 สือนิโฉง 
	 ๘๔๘	 นางสาวปภาวี	 ช่วยเอื้อ 
	 ๘๔๙	 นางสาวปรมาภรณ์	 กล�่าฉว ี
	 ๘๕๐	 นางสาวประภาศรี	 เวชกะ 
	 ๘๕๑	 นางสาวปรานี	 บุญโส๊ะ 
	 ๘๕๒	 นางสาวปวันรัตน์	 แก้วนวลจริง	 
	 ๘๕๓	 นางสาวปัณฑิตา	 ประชุมชนะ 
	 ๘๕๔	 นางสาวปัทมา	 อาจแกล้ว 
	 ๘๕๕	 นางสาวปิยวรรณ	 หลานหมีน 
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 ๘๕๖	 นางสาวปิยะนุช	 อภัยมณี 
	 ๘๕๗	 นางสาวผกามาศ	 มัชชิมวงศ์ 
	 ๘๕๘	 นางสาวฝารีด๊ะ	 โปติล่ะ 
	 ๘๕๙	 นางสาวพงศ์สุภา	 แก้วศรี 
	 ๘๖๐	 นางสาวพรชนก	 แก้วคง 
	 ๘๖๑	 นางสาวพรนภา	 ทองประทีป	
	 ๘๖๒	 นางสาวพัทธนันท์	 สะดี 
	 ๘๖๓	 นางสาวเพ็ญจันทร์	 ถนนทอง 
	 ๘๖๔	 นางสาวฟาตีมาห์	 เปาะจิเส็ง 
	 ๘๖๕	 นางสาวภัชรายุ	 เข่งเงิน 
	 ๘๖๖	 นางสาวภสัร์ฐานันตร์	 ศรีนภาดร	
	 ๘๖๗	 นางสาวมารีตาร์	 หมัดอะด�้า 
	 ๘๖๘	 นางสาวมูซีเร๊าะห์	 ตาปู 
	 ๘๖๙	 นางสาวเมทิณี	 เงินเจริญ 
	 ๘๗๐	 นางสาวยุพเยาว์	 หุนเจริญ	
	 ๘๗๑	 นางสาวรติกร	 อินทะโร 
	 ๘๗๒	 นางสาวรัชดาภรณ์	 ปานทอง 
	 ๘๗๓	 นางสาวรุจิรา	 หนูคง 
	 ๘๗๔	 นางสาวรูบีนา	 เระปูตา 
	 ๘๗๕	 นางสาวไรนา	 หมุดแหละ 
	 ๘๗๖	 นางสาววนิดา	 แก้วมณี 
	 ๘๗๗	 นางสาววนิดา	 จันทวดี 
	 ๘๗๘	 นางสาววรรณภา	 นิ่มเนียม 
	 ๘๗๙	 นางสาววันฤดี	 คชคีรี 
	 ๘๘๐	 นางสาววัลลดา	 ตือมาแด 
	 ๘๘๑	 นางสาววัลลภาภรณ์	 เมอืงสุวรรณ 
	 ๘๘๒	 นางสาววาสนา	 พรมนอก 
	 ๘๘๓	 นางสาววิภารัตน์	 พานัง 
	 ๘๘๔	 นางสาววิภาวรรณ	 ไชยผลอินทร์ 
	 ๘๘๕	 นางสาวศลีพร	 บุญวรรโณ 
	 ๘๘๖	 นางสาวสาวิกา	 บูสาเร๊ะ 
	 ๘๘๗	 นางสาวสาวิตรี	 คงสุวรรณ 
	 ๘๘๘	 นางสาวสุทธิดา	 สุทธิการ 
	 ๘๘๙	 นางสาวสุพรทิพย์	 สัตยานุรักษ์ 
	 ๘๙๐	 นางสาวสุภัทรา	 สุขธร 

	 ๘๙๑	 นางสาวเสาวลักษณ์	 มุสิกรังศรี 
	 ๘๙๒	 นางสาวเสาวลักษณ์	 สุทธินิมิตร 
	 ๘๙๓	 นางสาวแสงดาว	 วาดแสง 
	 ๘๙๔	 นางสาวอฐิติญา	 ศรีสุวรรณ	  
	 ๘๙๕	 นางสาวอรทัย	 วิสมิตนันท์ 
	 ๘๙๖	 นางสาวอรุณรัตน์	 อินราช
	 ๘๙๗	 นางสาวอัญชีรา	 ด้วงช่วย 
	 ๘๙๘	 นางสาวอาทิตยา	 ติ่งด�า 
	 ๘๙๙	 นางสาวอาภาภรณ์	 แซ่ลิ่ม	
	 ๙๐๐	 นางสาวอารยา	 หมีนหนุด 
	 ๙๐๑	 นางสาวอารีนา	 หลีหมาด 
	 ๙๐๒	 นางสาวอุมาภรณ์	 ทองชาติ 
	 ๙๐๓	 นายกรกฎ	 วัดแก้ว 
	 ๙๐๔	 นายจักรกฤษณ์	 บัวขาว 
	 ๙๐๕	 นายจักรพันธ์	 ค�าจันทร ์
	 ๙๐๖	 นายณฐนนท์	 ไชยนาเคนทร์	
	 ๙๐๗	 นายทศพร	 อุบล 
	 ๙๐๘	 นายธนภัทร	 ล�าธารทอง 
	 ๙๐๙	 นายธนา	 สุพาวาณิชย์	 
	 ๙๑๐	 นายธวัชชัย	 เยาว์ด�า 
	 ๙๑๑	 นายธานินทร์	 อุเส็น 
	 ๙๑๒	 นายปาฏิหาริย์	 บูชาร์ลี 
	 ๙๑๓	 นายภพัศกรณ์	 พูลแก้ว 
	 ๙๑๔	 นายภานุวัฒน์	 ณะวรรณโณ	 
	 ๙๑๕	 นายภูมิพัฒน์	 เศรษฐกุล 
	 ๙๑๖	 นายมนชาติ	 วงศ์สุวรรณ 
	 ๙๑๗	 นายวรสิงห์	 วิศวะทรัพย์สกุล 
	 ๙๑๘	 นายวัชรินทร์	 ไพยรัตน์ 
	 ๙๑๙	 นายศักดิ์นรินทร์	 ยุทสอาด 
	 ๙๒๐	 นายสิทธิพงศ์	 ศรีปล้อง 
	 ๙๒๑	 นายสิรัชกฤษฎ์	 กิมเหล็ง 
	 ๙๒๒	 นายสุวิทย์	 บิลหีม 
	 ๙๒๓	 นายอิบรอเฮง	 หามะ 
	 ๙๒๔	 นายเอกรัฐ	 สุขศรีรัง 
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บัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี
 ๙๒๕	 นางสาวกชพร	 พานแพน 
	 ๙๒๖	 นางสาวกนกกาญจน์	แก้วละเอียด 
	 ๙๒๗	 นางสาวกนกวรรณ	 ขีมังคะโล 
	 ๙๒๘	 นางสาวกนกวรรณ	 บุษบงก์ไพฑูรย์ 
	 ๙๒๙	 นางสาวกนกวรรณ	 พรหมดวง 
	 ๙๓๐	 นางสาวกนกวรรณ	 หนูบูรณ์ 
	 ๙๓๑	 นางสาวกมลวรรณ	 บูรณะกิจ 
	 ๙๓๒	 นางสาวกรรณิการ์	 คงใหม่ 
	 ๙๓๓	 นางสาวกรรณิการ์	 รามจันทร์ 
	 ๙๓๔	 นางสาวกฤติยา	 นิ่มวุ่น 
	 ๙๓๕	 นางสาวกฤติยา	 ล�่าสุนีกาญจน ์
	 ๙๓๖	 นางสาวกัณญาภัทร	 ทับทอง 
	 ๙๓๗	 นางสาวกัณติมา	 จันทบุรี 
	 ๙๓๘	 นางสาวกัตติกา	 จีนลอย 
	 ๙๓๙	 นางสาวกันยกร	 ชูแก้ว 
	 ๙๔๐	 นางสาวกานดา	 วรรณทอง 
	 ๙๔๑	 นางสาวกิ่งเเก้ว	 ทองทวีวิวัฒน์ 
	 ๙๔๒	 นางสาวกิตติยา	 พริกบางเข็ม 
	 ๙๔๓	 นางสาวกิติยาภรณ์	 จันทร์พุ่ม 
	 ๙๔๔	 นางสาวกุลจิรา	 เฮงประถม 
	 ๙๔๕	 นางสาวกูกาวีนา	 ตูแวมูดอ 
	 ๙๔๖	 นางสาวกูซา	 ต่วนสาและ 
	 ๙๔๗	 นางสาวเกศสุดา	 หมวดหรี่ 
	 ๙๔๘	 นางสาวขนิษฐา	 ชัยยะ 
	 ๙๔๙	 นางสาวขวัญใจ	 สุเด่น 
	 ๙๕๐	 นางสาวขวัญฤทัย	 ศิรินุพงศ์ 
	 ๙๕๑	 นางสาวคณาวรรณ	 แสงสุริยงค์ 
	 ๙๕๒	 นางสาวจตุพร	 ทัพประสิทธิ์ 
	 ๙๕๓	 นางสาวจรรยาพร					อนนัต์เดชไพศาล 
	 ๙๕๔	 นางสาวจันทนา	 จีระพันธ์ 
	 ๙๕๕	 นางสาวจันราตรี	 แก้วอารี 
	 ๙๕๖	 นางสาวจัสมีน	 เบ็ญตะเหย็บ 

	 ๙๕๗	 นางสาวจิตตา	 ทองจ�ารูญ 
	 ๙๕๘	 นางสาวจินต์ศุจี	 เจริญเดช 
	 ๙๕๙	 นางสาวจิรนนท์	 จิตรมณียพันธ์ 
	 ๙๖๐	 นางสาวจิรภา	 ทับทิม 
	 ๙๖๑	 นางสาวจิรัชญา	 ปัตระวรรณ 
	 ๙๖๒	 นางสาวจิราภรณ์	 แก้วดี 
	 ๙๖๓	 นางสาวจิราวดี	 รัตนะชัย 
	 ๙๖๔	 นางสาวจิราวรรณ	 ชื่นชีพ 
	 ๙๖๕	 นางสาวจิราวรรณ	 ศรีสุวรรณ์ 
	 ๙๖๖	 นางสาวจุฑามาศ	 ซ้มวุ้ง 
	 ๙๖๗	 นางสาวเจนจิรา	 สุทธินวล 
	 ๙๖๘	 นางสาวเจ๊ะอานิส	 โซ๊ะรี 
	 ๙๖๙	 นางสาวฉัตรธิดา	 ชัยทองสุขทอง 
	 ๙๗๐	 นางสาวชญานิศ	 คุ่มเคี่ยม 
	 ๙๗๑	 นางสาวชนากานต์		 ไชยรักษ์ 
	 ๙๗๒	 นางสาวชนิดา	 สุขแก้ว 
	 ๙๗๓	 นางสาวชัญญาภรณ์	 สมศิริ 
	 ๙๗๔	 นางสาวชาลินี	 เผ่าชู 
	 ๙๗๕	 นางสาวชุตินธร	 ไชยมนตรี 
	 ๙๗๖	 นางสาวชุติมา	 แก้วรัศมี 
	 ๙๗๗	 นางสาวซารีดา	 ฮาแว 
	 ๙๗๘	 นางสาวซูซานนา	 แม 
	 ๙๗๙	 นางสาวซูฮายนี	 กือแด 
	 ๙๘๐	 นางสาวญดาวิล	 นอ 
	 ๙๘๑	 นางสาวญาณิศา	 บุญช่วยธรรมกิจ 
	 ๙๘๒	 นางสาวฐานิกา	 บุญมาศ 
	 ๙๘๓	 นางสาวฐานิศา	 พงษ์พินิจ 
	 ๙๘๔	 นางสาวณภัทร	 สุวรรณโณ 
	 ๙๘๕	 นางสาวณัจจิรา	 อังคะรา 
	 ๙๘๖	 นางสาวณัฏฐิฌา	 มณีนวล 
	 ๙๘๗	 นางสาวณัฏธิตา	 ตั้งจิต 
	 ๙๘๘	 นางสาวณัฐกาญจน์	 คณานุรักษ์ 
	 ๙๘๙	 นางสาวณัฐติพร	 สุวรรณคีรี 
	 ๙๙๐	 นางสาวณัฐวดี	 ณ	วาโย 
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	 ๙๙๑	 ว่าที	่ร.ต.หญงิณัฐสุดา	 บญุฤทธิ์ 
	 ๙๙๒	 นางสาวตติยาภรณ์	 ศรีใส 
	 ๙๙๓	 นางสาวตรงกมล	 พรหมสังคหะ 
	 ๙๙๔	 นางสาวตรีชฎา	 ทองค�า 
	 ๙๙๕	 นางสาวทิฆัมพร	 ข�าแก้ว 
	 ๙๙๖	 นางสาวธนพร	 พงษ์จีน 
	 ๙๙๗	 นางสาวธนัญญา	 หลงเส็ม 
	 ๙๙๘	 นางสาวธัญญา	 ฟองศักดิ์ 
	 ๙๙๙	 นางสาวนงลักษณ์	 แก้วดี 
	๑๐๐๐	 นางสาวนภสร	 เสตะพันธ์ 
	๑๐๐๑	 นางสาวนริศรา	 ดาซิง 
	๑๐๐๒	 นางสาวนริศรา	 ปลงใจ 
	๑๐๐๓	 นางสาวนริศรา		 ดาวมณี 
	๑๐๐๔	 นางสาวนริสา	 เรืองขจร 
	๑๐๐๕	 นางสาวนฤมล	 จงไกรจักร์ 
	๑๐๐๖	 นางสาวนัจนันท์	 พิมพิฬาร์ 
	๑๐๐๗	 นางสาวนันทิดา	 หีมเบ็ญหมัด	 
	๑๐๐๘	 นางสาวนาถฤดี	 อ�าไพฤทธิ ์
	๑๐๐๙	 นางสาวนิตยา	 ภูมิแก้ว 
	๑๐๑๐	 นางสาวนิธิมา	 ดี 
	๑๐๑๑	 นางสาวนิรมล	 กาญจนพรหม 
	๑๐๑๒	 นางสาวนิลนารา	 ก�าปงซัน 
	๑๐๑๓	 นางสาวนิสรินทร์	 กูวิง 
	๑๐๑๔	 นางสาวนิสาชล	 ไกรสนาม 
	๑๐๑๕	 นางสาวนุชนารถ	 แซ่ชี 
	๑๐๑๖	 นางสาวนุชรีย์	 อินทนะนก 
	๑๐๑๗	 นางสาวนุชสรา	 ไชยยุทธ 
	๑๐๑๘	 นางสาวนูรไฟร์รูส	 เจะเด็ง 
	๑๐๑๙	 นางสาวนูรีด้า	 สัยมาบู 
	๑๐๒๐	 นางสาวนูรีฮัน	 สะอิ 
	๑๐๒๑	 นางสาวนูรีฮัน	 หมะตาแห 
	๑๐๒๒	 นางสาวบัณฑิตา	 มุสิกพงศ์ 
	๑๐๒๓	 นางสาวบุษกร	 กวมทรัพย์ 
	๑๐๒๔	 นางสาวบุษกร	 อ่อนยิ่ง 

	๑๐๒๕	 นางสาวบุษพันธ์	 ครุพงศ์สิริ 
	๑๐๒๖	 นางสาวบุษยา	 ราชบุรุษ 
	๑๐๒๗	 นางสาวเบญจรัตน์	 แก้วฟุ้ง 
	๑๐๒๘	 นางสาวปฏิญญา	 ทองเจือเพชร 
	๑๐๒๙	 นางสาวปมิตตา	 แดงขาว 
	๑๐๓๐	 นางสาวประกายกานต์	นุ่นปาน 
	๑๐๓๑	 นางสาวปริยากร	 เทียนสันต์ 
	๑๐๓๒	 นางสาวปวีณา	 พุทธโกษา 
	๑๐๓๓	 นางสาวปัทมา	 บุญเจริญ 
	๑๐๓๔	 นางสาวปานชนก	 นวลแก้ว 
	๑๐๓๕	 นางสาวปาริฉัตร	 สิงหราช 
	๑๐๓๖	 นางสาวปาริชาติ	 ผลทอง 
	๑๐๓๗	 นางสาวปาริดา	 เวลาดี 
	๑๐๓๘	 นางสาวปิยะนุช	 แก้วสุกข์ 
	๑๐๓๙	 นางสาวปิยาภรณ์	 สังข์ปิด 
	๑๐๔๐	 นางสาวปุณณดา	 จรูญพงษ์ 
	๑๐๔๑	 นางสาวเปรมฤทัย	 จันสุกสี 
	๑๐๔๒	 นางสาวผกามาศ	 พุทถนอม 
	๑๐๔๓	 นางสาวพชร	 พินโท 
	๑๐๔๔	 นางสาวพนิดา	 ไตรศรี 
	๑๐๔๕	 นางสาวพรทิพา	 วงษ์ไพศาล 
	๑๐๔๖	 นางสาวพรพิมล	 คุ้มสว่าง 
	๑๐๔๗	 นางสาวพรพิมล	 ถึงด้วง 
	๑๐๔๘	 นางสาวพรพิมล	 ทองพุฒ 
	๑๐๔๙	 นางสาวพรพิมล	 รัตนพันธ์ 
	๑๐๕๐	 นางสาวพรรณิดา	 แพนเดช 
	๑๐๕๑	 นางสาวพรสินี	 บ�ารุงราษฎร์	 
	๑๐๕๒	 นางสาวพลอยไพลิน	 มัตตะพงค์ 
	๑๐๕๓	 นางสาวพัชรินทร์	 สุขศรี 
	๑๐๕๔	 นางสาวพัชรี	 เพ็ชรมณี 
	๑๐๕๕	 นางสาวพัชรี	 ศิริสวัสดิ์ 
	๑๐๕๖	 นางสาวพันธุ์ทิพา	 มากมี 
	๑๐๕๗	 นางสาวพันไมล์	 จิตตารมย์ 
	๑๐๕๘	 นางสาวพัลลภา	 ราษรงค์ 
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	๑๐๕๙	 นางสาวพิมผกา	 ดวงธรรม 
	๑๐๖๐	 นางสาวพิมพกานต์	 มีจิตต์ 
	๑๐๖๑	 นางสาวฟาฎีละห์	 กอและ 
	๑๐๖๒	 นางสาวเฟื่องลดา	 บุญเทียม 
	๑๐๖๓	 นางสาวภัณฑิรา	 สายแก้ว 
	๑๐๖๔	 นางสาวภัทชฎา	 ใหม่ชู 
	๑๐๖๕	 นางสาวภัททิยา	 บุญเจริญ 
	๑๐๖๖	 นางสาวภัทราภรณ์	 จิวนนทพงษ 
	๑๐๖๗	 นางสาวมณีรัตน์	 ทองโอน 
	๑๐๖๘	 นางสาวมาซีเตาะ	 สะติรัน 
	๑๐๖๙	 นางสาวมารีนี	 บาโงสะตา 
	๑๐๗๐	 นางสาวมีนา	 จะเกร็ง 
	๑๐๗๑	 นางสาวมุกตาภา	 เย็นใจ 
	๑๐๗๒	 นางสาวมุกตาภา	 หมัดพะวงศ์ 
	๑๐๗๓	 นางสาวเมทินี	 จันทรมิตร 
	๑๐๗๔	 นางสาวเมราดี	 มูเก็ม 
	๑๐๗๕	 นางสาวรจนา	 เดชสุวรรณ์ 
	๑๐๗๖	 นางสาวรติมา	 ฉิมด�า 
	๑๐๗๗	 นางสาวรัชนี	 สิทธิชัย 
	๑๐๗๘	 นางสาวราตรี	 อะหลี 
	๑๐๗๙	 นางสาวรื่นฤดี	 มโนสงค์ 
	๑๐๘๐	 นางสาวรุจิกร	 บริเพ็ง 
	๑๐๘๑	 นางสาวรุซนานี	 บอซู 
	๑๐๘๒	 นางสาวลภัสรดา	 วงษ์พานิช 
	๑๐๘๓	 นางสาวลักษณาพร	 ทองจับ 
	๑๐๘๔	 นางสาวลาตีพ๊ะ	 ฮามะ 
	๑๐๘๕	 นางสาวลินิน	 ขาวชอุ่ม 
	๑๐๘๖	 นางสาววนัสนันท์	 เวชรักษ์ 
	๑๐๘๗	 นางสาววนิชตา	 สุขาเขิน 
	๑๐๘๘	 นางสาววนิดา	 พริบด้วง 
	๑๐๘๙	 นางสาววนิดา	 สวัสดี 
	๑๐๙๐	 นางสาววรรณนิษา	 คงบุญ 
	๑๐๙๑	 นางสาววรรณา	 กะสิรักษ์ 
	๑๐๙๒	 นางสาววรรณา	 คังคะสุวรรณ 

	๑๐๙๓	 นางสาววรรณี	 กะสิรักษ์ 
	๑๐๙๔	 นางสาววรัญญา	 ทองแก้ว 
	๑๐๙๕	 นางสาววราภรณ์	 กิตติอุดมพร 
	๑๐๙๖	 นางสาววราภรณ์	 ขาวกริบ 
	๑๐๙๗	 นางสาววลัยพร	 หมื่นศรี 
	๑๐๙๘	 นางสาววลัยภรณ์	 เทพลักษณ์ 
	๑๐๙๙	 นางสาววันดี	 เผือกเผ่าพันธุ์ 
	๑๑๐๐	 นางสาววาสนา	 สุวรรณศิลป์ 
	๑๑๐๑	 นางสาววิชุกร	 วิสุระสิทธิ์ 
	๑๑๐๒	 นางสาววิภาวรรณ	 รอดนกแก้ว 
	๑๑๐๓	 นางสาววิริญญ์	 เบ็ญราหีม 
	๑๑๐๔	 นางสาววิไลทิพย์	 เศษคง 
	๑๑๐๕	 นางสาวแวอาอีซะห์	 แวมิง 
	๑๑๐๖	 นางสาวศศิธร	 โสดามุข 
	๑๑๐๗	 นางสาวศันศนีย์	 บุญยอด 
	๑๑๐๘	 นางสาวศิตาภรณ์	 ด�าทอง 
	๑๑๐๙	 นางสาวศิราณี		 แก้วระ 
	๑๑๑๐	 นางสาวศิริพร	 ชูมณี 
	๑๑๑๑	 นางสาวศิริพร	 แดงเพ็ง 
	๑๑๑๒	 นางสาวศิริลักษณ์	 นุ้ยจรัส 
	๑๑๑๓	 นางสาวศิริวิมล	 ปิดเมือง 
	๑๑๑๔	 นางสาวศุภกานต์	 อินสุวรรณโณ 
	๑๑๑๕	 นางสาวศุภธิดา	 บัวดวง 
	๑๑๑๖	 นางสาวศุภัชญา	 บรรจงแต้ม 
	๑๑๑๗	 นางสาวสมฤทัย	 อินทรพรหม	 
	๑๑๑๘	 นางสาวสลิลทิพย์	 เสมเกาะ 
	๑๑๑๙	 นางสาวสายบัว	 ทรายค�า 
	๑๑๒๐	 นางสาวสาวิตรี	 เเสงมณี 
	๑๑๒๑	 นางสาวสิรภัทร	 ทองจันทร์ 
	๑๑๒๒	 นางสาวสิริพร	 ศรีหาบัณฑิต 
	๑๑๒๓	 นางสาวสิริรัตน์	 มินชะ
	๑๑๒๔	 นางสาวสุกัญญา	 นายาว 
	๑๑๒๕	 นางสาวสุกัลญา	 ภู่ร้อย 
	๑๑๒๖	 นางสาวสุกาญดา	 พันธุ์คง 
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	๑๑๒๗	 นางสาวสุชาดา	 สงสุข 
	๑๑๒๘	 นางสาวสุชานาฎ	 แสงแก้ว 
	๑๑๒๙	 นางสาวสุณี	 หมัดอะด�้า 
	๑๑๓๐	 นางสาวสุดธิดา	 ชูรส 
	๑๑๓๑	 นางสาวสุธานี	 ราชแป้น 
	๑๑๓๒	 นางสาวสุธาวัลย์	 อินทจัน 
	๑๑๓๓	 นางสาวสุธิดา	 ศรีอินเกื้อ 
	๑๑๓๔	 นางสาวสุธิมา	 หนูนุ่น 
	๑๑๓๕	 นางสาวสุนารี	 รุ่งเพ็ชร 
	๑๑๓๖	 นางสาวสุนิษา	 วุ่นบุญชู 
	๑๑๓๗	 นางสาวสุนิสา	 คงเส้ง 
	๑๑๓๘	 นางสาวสุนิสา	 ซุ่นเซ่ง 
	๑๑๓๙	 นางสาวสุพรรษา	 ขาวเป็นทอง	 
	๑๑๔๐	 นางสาวสุพิชญา	 เอี๋ยวฉุ้น 
	๑๑๔๑	 นางสาวสุภานิรัตน์	 จันทร์วิเศษ 
	๑๑๔๒	 นางสาวสุภาวดี	 สีขาว 
	๑๑๔๓	 นางสาวสุภาวดี	 สุขโนนทอง 
	๑๑๔๔	 นางสาวสุมณฑา	 หนูทอง 
	๑๑๔๕	 นางสาวสุวนันท์	 คล้ายวิเศษ 
	๑๑๔๖	 นางสาวสุวิพร	 จรสุวรรณ 
	๑๑๔๗	 นางสาวสุวิมล	 เดชาภิบาล 
	๑๑๔๘	 นางสาวสุวีณา	 สลาม 
	๑๑๔๙	 นางสาวสุไฮนี	 หมัดบา 
	๑๑๕๐	 นางสาวเสาวลักษณ์	 แสงคงเรือง 
	๑๑๕๑	 นางสาวเสาว์วิตรี	 ทรงแก้ว 
	๑๑๕๒	 นางสาวหทัยชนก	 สามแก้ว 
	๑๑๕๓	 นางสาวหยาดนภา	 ประสพแสง 
	๑๑๕๔	 นางสาวอนงค์นาถ	 อุปเสน 
	๑๑๕๕	 นางสาวอภิชญา	 พรมด�า 
	๑๑๕๖	 นางสาวอภิญญา	 จันทระ 
	๑๑๕๗	 นางสาวอภิญญา	 นวลเจริญ	
	๑๑๕๘	 นางสาวอรนุช	 ไชยแพทย์ 
	๑๑๕๙	 นางสาวอรวรรณ	 ตุลยนิษก์ 
	๑๑๖๐	 นางสาวอรอุมา	 ส่งเสริม 

	๑๑๖๑	 นางสาวอริฑา	 อินนุรักษ์ 
	๑๑๖๒	 นางสาวอรุณศรี	 ศรีนวล 
	๑๑๖๓	 นางสาวอัจฉรา	 สุขบัวแก้ว 
	๑๑๖๔	 นางสาวอัลวาณี	 กุเต๊ะ 
	๑๑๖๕	 นางสาวอัสวานี	 มะสุยี 
	๑๑๖๖	 นางสาวอาภาศรี	 รักสม 
	๑๑๖๗	 นางสาวอามีนะห์	 จารู 
	๑๑๖๘	 นางสาวอารียา	 ตระกูลรัมย์ 
	๑๑๖๙	 นางสาวอาศัสรา	 สังข์แก้ว 
	๑๑๗๐	 นางสาวอุดมลักษณ์	 จันทร์จ�ารัส 
	๑๑๗๑	 นางสาวอุทัยวรรณ	 คงทอง 
	๑๑๗๒	 นางสาวอุไรวรรณ	 มีสุขศรี 
	๑๑๗๓	 นางสาวอุสนา	 หมัดด�า 
	๑๑๗๔	 นางสาวอุสนีย์	 หม่าหลี 
	๑๑๗๕	 นางสาวเอื้องฟ้า	 ศรีแก้ว 
	๑๑๗๖	 นางสาวโอบอุ้ม	 ถึงศรี 
	๑๑๗๗	 นางสาวฮัสนา	 เจะหะ 
	๑๑๗๘	 นางสาวฮัสวาณี	 อาแว 
	๑๑๗๙	 นางสาวฮานีซะ		 ตอกอ 
	๑๑๘๐	 นางสาวฮานีฟา	 มะ 
	๑๑๘๑	 นายเกียรติศักดิ์	 วงศ์ปัญญากุล 
	๑๑๘๒	 นายซาลีม	 คงหัด 
	๑๑๘๓	 นายซุลไฮรี	 บาหะ 
	๑๑๘๔	 นายณัฐสุวรรณ	 ช่วยนคร 
	๑๑๘๕	 ว่าที่	ร.ต.ทนุสรณ์	 เอียดเหตุ 
	๑๑๘๖	 นายธันวา	 สิงขโรทัย 
	๑๑๘๗	 นายธีรโชติ	 เพ็ชรย้อย 
	๑๑๘๘	 นายนัฐวุฒิ	 ศรีเงิน 
	๑๑๘๙	 นายพงษ์สิทธิ์		 ชูแก้ว 
	๑๑๙๐	 นายพิเชษฐ์	 พรพิริยล�้าเลิศ 
	๑๑๙๑	 นายพิสิษฐ์	 ศิริสวัสดิ์ 
	๑๑๙๒	 นายพีระศักดิ์	 สิทธิรัตน์ 
	๑๑๙๓	 นายฟุรกรณ์	 หะยีอิสมาแอ 
	๑๑๙๔	 นายภัทรเสน	 คานจันทึก 
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	๑๑๙๕	 นายวันฉัตร	 พรมเวช 
	๑๑๙๖	 นายสุวิจักขณ์	 ช่วยจันทร์ 
	๑๑๙๗	 นายโสณะ	 โอชโร 
	๑๑๙๘	 นายอดิศักดิ์	 เจริญลาภ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๑๑๙๙	 นางสาวกชพร	 วณิชย์ไกวัล 
	๑๒๐๐	 นางสาวกรรณิการ์	 ขานจ่า 
	๑๒๐๑	 นางสาวกาญจนาพร	 แสงสันต์ 
	๑๒๐๒	 นางสาวจริยา	 พลังไกร 
	๑๒๐๓	 นางสาวจันทิมา	 แซ่ด่าน 
	๑๒๐๔	 นางสาวจิตติมา	 ประเสริฐ 
	๑๒๐๕	 นางสาวจิรัฐติกาล	 เครือทอง 
	๑๒๐๖	 นางสาวจุฑาทิพย์	 สุวรรณหงษ์ 
	๑๒๐๗	 นางสาวจุฬาตรี	 ชะยานัย 
	๑๒๐๘	 นางสาวเจนจิรา	 พันทา 
	๑๒๐๙	 นางสาวชนกานต์	 คงทอง 
	๑๒๑๐	 นางสาวฐิติมา	 ศรีสุวรรณ 
	๑๒๑๑	 นางสาวณัชชา	 ศรีวิเชียร 
	๑๒๑๒	 นางสาวณัฐธิดา	 ชูปาน 
	๑๒๑๓	 นางสาวณัฐพัชญ์	 วารี 
	๑๒๑๔	 นางสาวณิชยา	 มณี 
	๑๒๑๕	 นางสาวดารารัตน์	 จันทร์ฝั้น 
	๑๒๑๖	 นางสาวธนพร	 เพ็ชรัตน์ 
	๑๒๑๗	 นางสาวนภัสนันท์	 ลิ้มกุล 
	๑๒๑๘	 นางสาวน�้าทิพย์	 ขวัญหวาน 
	๑๒๑๙	 นางสาวนูร์อาซีกีน	 มะดาฮู 
	๑๒๒๐	 นางสาวเบญจมาภรณ์	 จิตตัง 
	๑๒๒๑	 นางสาวเบญวลี	 เกษมุล 
	๑๒๒๒	 นางสาวปรีญารัตน์	 พรหมบรรฑิต 
	๑๒๒๓	 นางสาวพนิดา	 โดยประกอบ 
	๑๒๒๔	 นางสาวพรชนก	 แดงสกล 
	๑๒๒๕	 นางสาวพัชราภรณ์	 งามไตรไร 

	๑๒๒๖	 นางสาวภวิศา	 หวังอะ 
	๑๒๒๗	 นางสาวภารดี	 ณภากูล 
	๑๒๒๘	 นางสาวมะลิวัลย์	 ทองเคลื่อน 
	๑๒๒๙	 นางสาวมาริสา	 ธรรมขันธ์
	๑๒๓๐	 นางสาวรักษิณา	 มีบุญ 
	๑๒๓๑	 นางสาวรัชณีย์	 ศรีชุมพวง 
	๑๒๓๒	 นางสาววรรณกานต์	 เพียรสกุล 
	๑๒๓๓	 นางสาววรรษมน	 นิลพานิช 
	๑๒๓๔	 นางสาววราภรณ์	 สุวะโจ 
	๑๒๓๕	 นางสาวศรีวัลลภ	 อาจณรงค์ 
	๑๒๓๖	 นางสาวสิริกานต์	 ขุนรัตน์ 
	๑๒๓๗	 นางสาวสุดารัตน์	 เพชรจู 
	๑๒๓๘	 นางสาวสุทธิดา	 เม่งช่วย 
	๑๒๓๙	 นางสาวสุธิมา	 รัตนกันทา 
	๑๒๔๐	 นางสาวสุธิษา	 เกษเพชร 
	๑๒๔๑	 นางสาวสุพรรณิการ์	 แก้วมรกต 
	๑๒๔๒	 นางสาวสุภาพร	 อนันตกระจาย 
	๑๒๔๓	 นางสาวสุวลักษณ์	 รักบุญ 
	๑๒๔๔	 นางสาวเสาวดี	 เรืองประดับ 
	๑๒๔๕	 นางสาวเสาวนีย์	 ค�าสีสุข 
	๑๒๔๖	 นางสาวหฤทัย	 ทองนุ่น 
	๑๒๔๗	 นางสาวองค์อร	 หวังสวาสดิ์ 
	๑๒๔๘	 นางสาวอรปรียา	 จันทะคาร 
	๑๒๔๙	 นางสาวอรอนงค์	 จวนสว่าง 
	๑๒๕๐	 นางสาวอริศรา	 นาคสีทอง 
	๑๒๕๑	 นางสาวอักษร	 คงราช 
	๑๒๕๒	 นางสาวอัจฉราภรณ์	 จันทร์ประดิษฐ์ 
	๑๒๕๓	 นางสาวอาภาพร	 เหมนะ 
	๑๒๕๔	 นางสาวอิสรา	 หนูละออง 
	๑๒๕๕	 นางสาวเอมอร	 สุขนุกูล 
	๑๒๕๖	 นายกิตติพงศ์	 สิทธิโสธา 
	๑๒๕๗	 นายเจริญทอง	 บุญญะ 
	๑๒๕๘	 นายณัฏฐคุณห์	 มหันตมรรค 
	๑๒๕๙	 นายทิวากร	 รอดเนียม 
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	๑๒๖๐	 นายธนกฤต	 ชื่นสุวรรณ 
	๑๒๖๑	 นายธนภัทร	 ทนงศักดิ์ 
	๑๒๖๒	 นายธนวรรธน์	 ขุนเจริญ 
	๑๒๖๓	 นายธนากร	 แดหวา 
	๑๒๖๔	 นายพีรยุทธ	 ทองสงฆ์ 
	๑๒๖๕	 นายพีระพล	 บริพันธ์ 
	๑๒๖๖	 นายวรภัทร	 แสงค�าลือ 
	๑๒๖๗	 นายศราวุธ	 ด�าสุวรรณ 
	๑๒๖๘	 นายศักดิ์สิทธิ์	 ขาวมาก 
	๑๒๖๙	 นายศิรชัช	 แดงขาว 
	๑๒๗๐	 นายสมพร	 บุตร์หลวง 
	๑๒๗๑	 นายสรวิศ	 น�้าผุด 
	๑๒๗๒	 นายสุรเชษฐ	 วิบูลย์พันธ์ 
	๑๒๗๓	 นายอดิศักดิ์	 วรรณทอง 
	๑๒๗๔	 นายอนันต์	 เจนนัดที 
	๑๒๗๕	 นายอภิลักษณ์	 มิ่งมิตร 
 
นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชานิติศาสตร์
	๑๒๗๖	 นางสาวพรทิพย์	 ทองฉิม 
	๑๒๗๗	 นายดรัณภพ	 หึงษาชู 
	๑๒๗๘	 สิบเอก	วระวิทย์	 อุบลสุวรรณ 

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
สาขาวิชานิติศาสตร์  
	๑๒๗๙	 นางสาวกัลยรัตน์	 แย้มสุคนธ์ 
	๑๒๘๐	 นางสาวรัชนีกร	 สิงห์ศรีสันติ 
	๑๒๘๑	 นายภูวเดช	 หนูเพ็ชร

นิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์
 ๑๒๘๒	 นางสาวกชกร	 วิจิตรบรรจง 
	๑๒๘๓	 นางสาวกนกวรรณ	 ไกรแก้ว 
	๑๒๘๔	 นางสาวกนกอร	 พูนสง 

	๑๒๘๕	 นางสาวกนกอร	 สืบประดิษฐ์ 
	๑๒๘๖	 นางสาวกมลชนก	 พูลภักดี 
	๑๒๘๗	 นางสาวกมลพร	 จันทร์ด้วง 
	๑๒๘๘	 นางสาวกัลยรัตน์	 รักชน 
	๑๒๘๙	 นางสาวกานต์ธีรา	 ชุมทอง 
	๑๒๙๐	 นางสาวเกวลิน	 แสวงรัตน์ 
	๑๒๙๑	 นางสาวแก่นแก้ว	 ทองฤทธิ์ 
	๑๒๙๒	 นางสาวเข็มใหม	 ช่างพูด 
	๑๒๙๓	 นางสาวจรรยาภรณ์	 แซ่ก้วย 
	๑๒๙๔	 นางสาวจริญา	 อายุสุข 
	๑๒๙๕	 นางสาวจุฑามาศ	 บุญเนื่อง 
	๑๒๙๖	 นางสาวจุรีพร	 หลักแหล่ง 
	๑๒๙๗	 นางสาวเจนจิรา	 ชุมแสง 
	๑๒๙๘	 นางสาวฉวีวรรณ	 อินทสุวรรณ์	 
	๑๒๙๙	 นางสาวฉัตรทิพย์	 พันธุ์ทอง 
	๑๓๐๐	 นางสาวชนม์ชนก	 รื่นเริง 
	๑๓๐๑	 นางสาวชนัญชิดา	 เพ็ชรโภคา 
	๑๓๐๒	 นางสาวชนัญญา	 หอมชื่น 
	๑๓๐๓	 นางสาวซาบารีต้า	 บินหลี 
	๑๓๐๔	 นางสาวซายูดา	 สายสะอิด 
	๑๓๐๕	 นางสาวฐานิศา	 ตรีพิมล 
	๑๓๐๖	 นางสาวฐิติพร	 รัตนมณี 
	๑๓๐๗	 นางสาวณฎัฐกิาญจน์	 คงรักษ์ 
	๑๓๐๘	 นางสาวณัฐป์ภัสร	 ช่วยแท่น 
	๑๓๐๙	 นางณัฐริกา	 ฤทธิ์มา 
	๑๓๑๐	 นางสาวเณฏิรัตน์	 วิเศษเมธานนท์	
	๑๓๑๑	 นางสาวทิพย์วรรณ	 กัญจนกาลณ์	
	๑๓๑๒	 นางสาวทิพย์สุดา	 คงทอง 
	๑๓๑๓	 นางสาวธนพร	 สกุลวงค์ 
	๑๓๑๔	 นางสาวธนภรณ์	 เพิ่มสุข 
	๑๓๑๕	 นางสาวธัญญารัตน์	 สุมามาน 
	๑๓๑๖	 นางสาวธิดารัตน์	 บุญช่วย 
	๑๓๑๗	 นางสาวนพรัตน์	 ด�าชุม 
	๑๓๑๘	 นางสาวนภาพร	 เชื้อทอง 
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	๑๓๑๙	 นางสาวนรินรัตน์	 นวนรื่น 
	๑๓๒๐	 นางสาวนัจกร	 อิสสภาพ 
	๑๓๒๑	 นางสาวนัทฐาภรณ์	 ฉิมพานะ 
	๑๓๒๒	 นางสาวนัสรา	 แตมามุ 
	๑๓๒๓	 นางสาวนัสริน	 เกษมสันต์ 
	๑๓๒๔	 นางสาวน�้าฝน	 ร่วมแก้ว 
	๑๓๒๕	 นางสาวนินัสรี	 หะนิแร 
	๑๓๒๖	 นางสาวนูรฟาติน	 มะยูโซ๊ะ 
	๑๓๒๗	 นางสาวนูรุลฮูดา	 มามุ 
	๑๓๒๘	 นางสาวเบญจวรรณ	 แป้นเอียด 
	๑๓๒๙	 นางสาวปรีชญา	 เกลี้ยงสง 
	๑๓๓๐	 นางสาวปรียาพร	 พันธ์สุข 
	๑๓๓๑	 นางสาวปาริฉัตร	 ชุมเปีย 
	๑๓๓๒	 นางสาวปิยธิดา	 เมฆสมุทร 
	๑๓๓๓	 นางสาวปิยพร	 อนุรักษ์ 
	๑๓๓๔	 นางสาวปิยวรรณ	 สุพรรณพงค์	 
	๑๓๓๕	 นางสาวปิยะรัตน์	 สัจจา 
	๑๓๓๖	 นางสาวผกาวรรณ	 ฉัตรชัยวงศ์ 
	๑๓๓๗	 นางสาวผาณิตา	 ตปนียะพงศ์ 
	๑๓๓๘	 นางสาวพนิดา	 จุลภักดิ์ 
	๑๓๓๙	 นางสาวพรปวีณ์	 สวัสดิมงคล 
	๑๓๔๐	 นางสาวพัชรีย์	 นพวิจิตร์ 
	๑๓๔๑	 นางสาวพันทิพา	 ไชยเลิศ 
	๑๓๔๒	 นางสาวพิชชากร	 โรจนกิจ 
	๑๓๔๓	 นางสาวพิมพ์นิภา	 สุวรรณมณี
	๑๓๔๔	 นางสาวภณิตา	 โดยประกอบ	
	๑๓๔๕	 นางสาวภัคหทัย	 สระทองไล 
	๑๓๔๖	 นางสาวภานุชนารถ	 เมืองแก้ว 
	๑๓๔๗	 นางสาวมณฑาทิพย์	 ศรีคะรัตน์ 
	๑๓๔๘	 นางสาวมนัสชนก	 สีทะนน 
	๑๓๔๙	 นางสาวมัสลิน	 พลฤทธิ์ 
	๑๓๕๐	 นางสาวมาลินี	 หนูปราบ 
	๑๓๕๑	 นางสาวยุวดี		 ส่องแสงกล้า 
	๑๓๕๒	 นางสาวรดาธร	 นาทุ่งนุ้ย 

	๑๓๕๓	 นางสาวรตินันท์	 นุ้ยฉิม 
	๑๓๕๔	 นางสาวรัชนีกร	 แก้วสุวรรณ 
	๑๓๕๕	 นางสาวรัตนา	 หมั่นสอาด 
	๑๓๕๖	 นางสาวรุจีรัตน์	 จุลหอม 
	๑๓๕๗	 นางสาวลักษณา	 ปานแก้ว 
	๑๓๕๘	 นางสาววรรณวิศา	 มาศเมฆ
	๑๓๕๙	 นางสาววรรณวิษา	 โพยนอก 
	๑๓๖๐	 นางสาววรัญญา	 คงอินทร์
	๑๓๖๑	 นางสาววราทิพย์	 ไชยนุ้ย 
	๑๓๖๒	 นางสาววราภรณ์	 เสรีอภิวัฒน์ 
	๑๓๖๓	 นางสาววราภรณ์	 แสงเงิน 
	๑๓๖๔	 นางสาววริศรา	 สินสาย 
	๑๓๖๕	 นางสาววริษฐา	 วรรณโชติ 
	๑๓๖๖	 นางสาววันใหม่	 จันทร์เขียว 
	๑๓๖๗	 นางสาววัลยา	 แก้วศรีมาก 
	๑๓๖๘	 นางสาววานิสสา	 เอียบสกุล 
	๑๓๖๙	 นางสาววาสนา	 เพ็ชราการ
	๑๓๗๐	 นางสาววาสนา	 ศรีษะน้อย 
	๑๓๗๑	 นางสาวศศินันท์	 สุขเงิน 
	๑๓๗๒	 นางสาวศิริญาณี	 ภู่ภักดีพันธ์ 
	๑๓๗๓	 นางสาวศิริพันธ์	 สะดน 
	๑๓๗๔	 นางสาวสกุนต์กาญจน์	 สืบญาติ 
	๑๓๗๕	 นางสาวสรพรรณ	 ณรงค์เดชา
	๑๓๗๖	 นางสาวสรารัตน์	 เต็กสุวรรณ 
	๑๓๗๗	 นางสาวสุจิรัตน์	 แสงเดือน
	๑๓๗๘	 นางสาวสุชาดา	 จุณรัตน์ 
	๑๓๗๙	 นางสาวสุธิดา	 แดงทอง 
	๑๓๘๐	 นางสาวสุธีญา	 พูลเพิ่ม 
	๑๓๘๑	 นางสาวสุพรรษา	 ชายเสย
	๑๓๘๒	 นางสาวสุพัตรา	 นิคะ 
	๑๓๘๓	 นางสาวสุภนิดา	 สัมฤทธิ์
	๑๓๘๔	 นางสาวสุภาณีย์	 ศรีด�า
	๑๓๘๕	 นางสาวสุภารัตน์	 สุขวงค์
	๑๓๘๖	 นางสาวสุภาวดี	 รัตนมนตรี 
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	๑๓๘๗	 นางสาวเสาวลักษณ์	 ฤทธิเดช
	๑๓๘๘	 นางสาวหทัยชนก	 เวฬุวนารักษ์ 
	๑๓๘๙	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 อนุเผ่า 
	๑๓๙๐	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 เพชรช่วย 
	๑๓๙๑	 นางสาวอภิญญา	 ฟ้าสิทธินนท์ 
	๑๓๙๒	 นางสาวอภิญญา	 ประชุมรัตน์ 
	๑๓๙๓	 นางสาวอรกช	 พรหมนิมิตร 
	๑๓๙๔	 นางสาวอรทัย	 เทพเกลี้ยง 
	๑๓๙๕	 นางสาวอรพรรณ	 จันทร์แป้น 
	๑๓๙๖	 นางสาวอรวรรณ	 เบญอาสัน 
	๑๓๙๗	 นางสาวอรุณวดี	 จ�าศักดิ ์
	๑๓๙๘	 นางสาวอังควิภา	 สนพิพัฒน์ 
	๑๓๙๙	 นางสาวอัสมะ	 แมเงาะ
	๑๔๐๐	 นางสาวอาอีชะฮ์	 หมุนนุ้ย 
	๑๔๐๑	 นางสาวอินธุอร	 สุระสังวาลย์ 
	๑๔๐๒	 นางสาวอุทัยวรรณ	 อ่อนจันแก้ว	 
	๑๔๐๓	 นางสาวฮามีดะห์	 หะยีดอเลาะ 
	๑๔๐๔	 นายกรกช	 การจะนะดี 
	๑๔๐๕	 นายกฤษธิชัย	 บัณฑิตย์ 
	๑๔๐๖	 นายกันตศักดิ์	 รอดเกลี้ยง 
	๑๔๐๗	 นายกิตติศักดิ์	 เขียวสอาด 
	๑๔๐๘	 นายกิตินันท์	 เนื่องอุดม 
	๑๔๐๙	 นายกิติศักดิ์	 พรมสะอาด 
	๑๔๑๐	 นายเกียรติวุฒิ	 พิมพ์โคตร 
	๑๔๑๑	 นายไกรวิชญ์	 โตสุจริตธรรม	
	๑๔๑๒	 นายจักรวัชร	 ไพช�านาญ 
	๑๔๑๓	 นายจักรี	 หนูพุก 
	๑๔๑๔	 นายจิระศักดิ์	 รัตนประดิษฐ์	
	๑๔๑๕	 นายเจตดิลก	 จันทร์ด�า
	๑๔๑๖	 นายเจนณรงค์	 อุไรรัตน์
	๑๔๑๗	 นายเจนณรงค์	 ปลอดคง
	๑๔๑๘	 นายชลิต	 หนูยิ้มซ้าย
	๑๔๑๙	 นายชัยวิช	 โพชนุกูล
	๑๔๒๐	 นายชาญวิทย์	 เลิศส�าราญชัย	

	๑๔๒๑	 นายโชต										แสงอรุณธาราวัฒนา	
	๑๔๒๒	 นายณัฐชน	 ชุมทอง 
	๑๔๒๓	 นายณัฐพงศ์	 สุวรรณธวัช 
	๑๔๒๔	 นายณัฐวุฒิ	 ชูศรี 
	๑๔๒๕	 นายณัฐวุฒิ	 โชติการ 
	๑๔๒๖	 นายดนัย	 หุ้นเหี้ยง 
	๑๔๒๗	 นายดนัยชนก	 เลิศฤทธิพงศ์	
	๑๔๒๘	 นายดีวิทย์	 สุวรรณมณี 
	๑๔๒๙	 นายเดชพิพัฒน์	 เดชเชียร 
	๑๔๓๐	 นายทรงวิทย์	 อ่อนรู้ที่ 
	๑๔๓๑	 นายธนวัฒน์	 อินทราช 
	๑๔๓๒	 นายธนาคาร	 เสนาะ 
	๑๔๓๓	 นายธนาพัฒน์	 พูพงษ์ 
	๑๔๓๔	 นายธีระ	 สายพรม 
	๑๔๓๕	 นายธีระวุฒิ	 อิสสระ 
	๑๔๓๖	 นายนพดล	 รอดแก้ว 
	๑๔๓๗	 นายนพวิศุทธ์	 คีรีรักษ์ 
	๑๔๓๘	 นายนัฐพร	 สุวรรณคูหา 
	๑๔๓๙	 นายนิธิ	 คีรีเดช 
	๑๔๔๐	 นายเนติรัฐ	 วัฒนกิจ 
	๑๔๔๑	 สิบโท	บัญชา	 เสนุภัย 
	๑๔๔๒	 นายบิลาล	 จิสวัสดิ์ 
	๑๔๔๓	 นายปฏิการ	 แก้วภักดี 
	๑๔๔๔	 นายประจักษ์	 ชาละโต 
	๑๔๔๕	 ส.ต.ต.	ประพนธ์	 ชุตินธร 
	๑๔๔๖	 นายปิยพล	 ทองพูล 
	๑๔๔๗	 นายพงศกร	 อั้นทอง
	๑๔๔๘	 นายพงษ์ธร	 แก้วภักดี 
	๑๔๔๙	 นายพงษ์ศักดิ์	 ขาวล้วน 
	๑๔๕๐	 นายพฤฒิชัย	 สระทองอ๊อด 
	๑๔๕๑	 ส.ต.ท.	ไพโรจน์	 ยกตั้ง
	๑๔๕๒	 นายภคพณ	 คงทอง 
	๑๔๕๓	 นายภาสุ	 โต๊ะประดู่ 
	๑๔๕๔	 นายภูมิเมธ	 ชีวพิสุทธิ์สกุล 
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	๑๔๕๕	 นายภูริช	 อนันต์ประเสริฐ 
	๑๔๕๖	 ส.ต.ต.	ยุทธณาพงศ์	 จันทสุริยา 
	๑๔๕๗	 นายรดิศ	 รัตนนราพล 
	๑๔๕๘	 นายรัชชานนท์	 ทิพากร 
	๑๔๕๙	 นายฤทธิชัย	 ทองหยู
	๑๔๖๐	 นายลุคมาน	 ยูโซะ 
	๑๔๖๑	 นายวิทวัฒน์	 กาฬสินธุ์ 
	๑๔๖๒	 ส.ต.ต.	วินันท์	 ทวิสุวรรณ 
	๑๔๖๓	 นายวีระยุทธ	 อินทร์ช่วย 
	๑๔๖๔	 นายศรพรรษ	 เกลี้ยงนิล 
	๑๔๖๕	 นายศรราม	 บัวแก้ว 
	๑๔๖๖	 นายศักดิ์นรินทร์	 เจือกโว้น 
	๑๔๖๗	 นายศิวกร	 กาญจนเพชร 
	๑๔๖๘	 นายศิวกร	 อุ่นใหม่ 
	๑๔๖๙	 นายศุภมินทร์	 สะมะโด 
	๑๔๗๐	 นายสถาปัตย์	 ถนอมสุข 
	๑๔๗๑	 นายสนธยา	 จันทภาโส 
	๑๔๗๒	 นายสราวุธ	 สุขะปานะ 
	๑๔๗๓	 นายสริต	 แก้วประชุม 
	๑๔๗๔	 นายสันดุสิต	 สมก�าลัง 
	๑๔๗๕	 นายสิทธิชัย	 แซ่ตัน 
	๑๔๗๖	 นายสิทธิโชค	 เกตุแก้ว 
	๑๔๗๗	 นายสุรกิจ	 บุษบงก์ไพฑูรย์ 
	๑๔๗๘	 นายอติชาต	 อินนุรักษ์ 
	๑๔๗๙	 นายอธิวัฒน์	 ควรเกิด 
	๑๔๘๐	 สิบเอก	อธิษฐ์	 สิงห์อินทร์ 
	๑๔๘๑	 นายอรรถนิรุทธิ์	 บริสุทธิ์ 
	๑๔๘๒	 นายอัธพนธ์	 แพ่งเมือง 
	๑๔๘๓	 นายอับดุลก็อฟฟาร์	 หะมิ 
	๑๔๘๔	 นายอัมรินธร	 รสิตานนท์กิติกุล 
	๑๔๘๕	 นายอามีรินทร์	 แซะอามา 
	๑๔๘๖	 นายอาราฟัต	 วาหาบ 
	๑๔๘๗	 นายอาลีฟ	 อับดุลเลาะ 
	๑๔๘๘	 นายอิทธิพัทธ์	 รัตนพงษ์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
 ๑๔๘๙	 นายธนพร	 ฟ้าเฟื่องบุญ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการปกครอง
ท้องถิ่น
๑๔๙๐	 นางชุติมา	 เหล็มกาศ 
	๑๔๙๑	 นางประภาพร	 จรูญทอง 
	๑๔๙๒	 นางสาวพรพินิต	 บัวหัน 
	๑๔๙๓	 นางสาวเสาวนีย์	 หมวกแดง 
	๑๔๙๔	 นายคเณศ	 อาชวเมธากุล 
	๑๔๙๕	 นายจรัญ	 ทองจันทร์ 
	๑๔๙๖	 นายเสถียร	 สังข์ทิพย์ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต�ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม
๑๔๙๗	 นางสาวสมจินตนา	 ถนอมศิลป์ 
	๑๔๙๘	 นางสาวจิดาภา	 แซ่ลิ่ม 
	๑๔๙๙	 นางสาวปาริญา	 จันทิปะ 
	๑๕๐๐	 ส.ต.อ.หญิง	ยุพาวดี	 เกตุใหญ่ 
	๑๕๐๑	 ส.ต.ท.	กฤษฎา	 ชูหว่าง 
	๑๕๐๒	 ส.ต.ต.	กฤษดา		 อนันทสุข 
	๑๕๐๓	 ส.ต.ท.	กวีเทพ	 มณีเกิด 
	๑๕๐๔	 ส.ต.ท.	ก�าพลวิทย์	 ศรีปาน 
	๑๕๐๕	 ส.ต.ท.	เกียรติชัย	 ชูศรี 
	๑๕๐๖	 ส.ต.ท.	โกเมศ	 วงศ์วาสนา 
	๑๕๐๗	 ส.ต.ท.	คณิติน	 เอี่ยมที่พึ่ง 
	๑๕๐๘	 ด.ต.	คมกริช	 พลเรือง 
	๑๕๐๙	 ส.ต.ท.	คมเดช	 ฉันทจิต 
	๑๕๑๐	 ส.ต.ท.	ครรชิตพล	 สิงด�า 
	๑๕๑๑	 ส.ต.ท.	คุณากร	 แก้วประดับ 
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	๑๕๑๒	 ส.ต.ท.	จักรพันธ์	 เวชสถล 
	๑๕๑๓	 ส.ต.ท.	จาตุรงค์	 ตระกุลไทย 
	๑๕๑๔	 ส.ต.ท.	จิราย	ุ	 เรืองกูล 
	๑๕๑๕	 ส.ต.ท.	ฉัตรชัย		 ทองพูน 
	๑๕๑๖	 ส.ต.ท.	ชนม์พิสิฐ		 มาด�า 
	๑๕๑๗	 ส.ต.ท.	ชยดล	 อินทร์เมือง 
	๑๕๑๘	 ส.ต.ท.	ชาญณรงค์	 สกุลทอง 
	๑๕๑๙	 ส.ต.ต.	ชาย	 อินทร์เมือง 
	๑๕๒๐	 ด.ต.	โชคชัย	 แก่นสาร 
	๑๕๒๑	 ด.ต.	ณัฐ	 สอนตระกูล 
	๑๕๒๒	 ส.ต.ท.	ณัฐกานต์	 เกตวงศ์ 
	๑๕๒๓	 ส.ต.ท.	ณัฐพงศ์	 ชาติด�า 
	๑๕๒๔	 ส.ต.ท.	ณัฐพล	 คีรี 
	๑๕๒๕	 ส.ต.ท.	ณัฐพล	 ศิวะปะ 
	๑๕๒๖	 ส.ต.ต.	ณัฐพล		 ซุ่นเซ่ง 
	๑๕๒๗	 จ.ส.ต.	ดนัย		 มีสวัสดิ์ 
	๑๕๒๘	 ส.ต.ท.	เด่นนภา	 ลาภาพันธ์ 
	๑๕๒๙	 จ.ส.ต.	ทรงพล	 สุภานันท์ 
	๑๕๓๐	 ส.ต.ท.	ทรงวุฒิ	 ธนาศิริโชติ 
	๑๕๓๑	 ส.ต.ท.	ทศพล	 จันทร์ทอง 
	๑๕๓๒	 ส.ต.ท.	ทศพล	 จันทร์น้อย 
	๑๕๓๓	 ส.ต.ท.	ทศพล	 สิมมาพิมพ์ 
	๑๕๓๔	 นายทิวากร	 บุญเกิด	 
	๑๕๓๕	 ส.ต.ท.	เทพชัยรัตน์	 ประยูรรัตน์ 
	๑๕๓๖	 ว่าที่	ร.ต.ท.	เทียนชัย	นุชประเสริฐ
	๑๕๓๗	 นายธนเดช	 ไมลกุล 
	๑๕๓๘	 นายธเนส		 อ่อนพรหม 
	๑๕๓๙	 ส.ต.ท.	ธีรเจต	 จันทร์มณี 
	๑๕๔๐	 ส.ต.ท.	ธีรพงศ์	 นันทะชมภู 
	๑๕๔๑	 ส.ต.ท.	ธีรศักดิ์	 ฉิมระฆัง 
	๑๕๔๒	 ส.ต.ท.	นพรัตน์	 คงจริง 
	๑๕๔๓	 ว่าที่	ร.ต.ท.	นิกร	 กิมาคม 
	๑๕๔๔	 ร.ต.ต.	นิวัฒน์	 ตาดต่าย 
	๑๕๔๕	 นายบริพัตร	 ปิติวงษ์

	๑๕๔๖	 ส.ต.ท.	ปฏิภาณ	 จันทร์วิเศษ 
	๑๕๔๗	 ส.ต.ท.	ปฐมภูมิ	 นิลรัตน์ 
	๑๕๔๘	 ร.ต.ท.	ประพันธ์	 รัตนอุดม 
	๑๕๔๙	 ด.ต.	ประวิทย์	 บัวผัน 
	๑๕๕๐	 ด.ต.	ประหยัด	 ผิวศิริ
	๑๕๕๑	 ส.ต.ท.	ปัญญา	 เหลือล้น
	๑๕๕๒	 นายปิติพัฒน์	 ล้วนธนเศรษฐ์	
	๑๕๕๓	 ส.ต.ท.	พงศกร	 ท่านทรัพย์
	๑๕๕๔	 ส.ต.ท.	พงศกร	 แสนปาน
	๑๕๕๕	 ส.ต.ท.	พงศกร		 ปิยานนท์พงศ์
	๑๕๕๖	 ส.ต.ท.	พงศ์วริศ	 จันทร์ค�า
	๑๕๕๗	 ส.ต.ท.	พงศ์ศักดิ	์	 สมมาตร
	๑๕๕๘	 ส.ต.ท.	พรพัฒน์	 ไชยบุตร
	๑๕๕๙	 ส.ต.ท.	พลสิทธิ์	 ฉายะวิวัฒน์
	๑๕๖๐	 ส.ต.ท.	พีรฉัตร	 จันทร์ทอง
	๑๕๖๑	 นายภูเก็ต	 สกุลหงษ์
	๑๕๖๒	 นายมนตรี	 กิจสวัสดิ์โอสถ
	๑๕๖๓	 จ.ส.ต.	มนตรี	 บุญถนอม
	๑๕๖๔	 ด.ต.	มานะ	 เส็นบัตร
	๑๕๖๕	 ส.ต.ท.	มุสตาฟาห์	 บือราเฮง
	๑๕๖๖	 ส.ต.ต.	โยธิน	 กริ่มกราย
	๑๕๖๗	 ส.ต.ท.	วงศ์ธวัช	 คงรัตน์
	๑๕๖๘	 ส.ต.ท.	วัชรพงษ์	 ศรีทองแก้ว
	๑๕๖๙	 ส.ต.ท.	วัชรินทร์	 ดีเบา
	๑๕๗๐	 ส.ต.ต.	วีรศักดิ์	 สุวรรณคง
	๑๕๗๑	 ส.ต.ท.	วุฒิชัย	 ขุนชัย	
	๑๕๗๒	 ส.ต.ท.	วุฒิชัย	 คงคีรี
	๑๕๗๓	 ส.ต.ท.	ศตวรรษ	 ขวัญสกุล
	๑๕๗๔	 ส.ต.ท.	ศตวรรษ	 สุจิตรัตนันท์
	๑๕๗๕	 ส.ต.อ.	ศรัณยู	 ดามาพงษ์
	๑๕๗๖	 นายศุภวัฒน์		 หนูสีคง
	๑๕๗๗	 ส.ต.ท.	ศุภวิทย์	 สุขเวทย์
	๑๕๗๘	 ส.ต.ท.	สมชาย	 แก้วมณีโชติ
	๑๕๗๙	 ส.ต.ท.	สมปอง	 พรมขวัญ
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	๑๕๘๐	 ด.ต.	สมศักดิ์	 ชัยวรรณ
	๑๕๘๑	 ส.ต.ท.	สาทิตย์	 แสงสุข
	๑๕๘๒	 นายสามารถ	 ฟุ้งโล้
	๑๕๘๓	 ร.ต.ท.	สิทธา	 ช่อเกตุ 
	๑๕๘๔	 ส.ต.ท.	สิริชัย	 หนูอุไร
	๑๕๘๕	 ส.ต.ท.	สุทธิศาสตร์	 พรหมสถิตย์	
	๑๕๘๖	 ส.ต.ท.	สุรศักดิ์	 พรหมช่วย
	๑๕๘๗	 นายเสฎฐวุฒิ	 พูลสวัสดิ์
	๑๕๘๘	 ส.ต.ท.	อนุศักดิ์	 จันทุมา
	๑๕๘๙	 ส.ต.ท.	อนุสรณ์	 บุญรักษา
	๑๕๙๐	 ส.ต.ท.	อรรณพ	 สาขะญาณ	 	
	๑๕๙๑	 ส.ต.ท.	อรรถพล	 แก้วเพ็ชร
	๑๕๙๒	 ส.ต.ท.	อักษรชัย		 คงเมือง
	๑๕๙๓	 ด.ต.	อัคเดช	 สุขโสด
	๑๕๙๔	 ส.ต.ท.	อัชรพล	 จันทรังษี
	๑๕๙๕	 ร.ต.ท.	อุดมศักดิ์	 พรมแด	
๑๕๙๖	 ด.ต.	อุทิศ	 เชื้อด้วง
	๑๕๙๗	 ส.ต.ท.	เอกพงศ	์	 คณะทอง 
	๑๕๙๘	 นายเอกพัน	 ศิริบุตร 
     
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวชิาการวดัและประเมนิทางการศกึษา
	๑๕๙๙	 นางสาวจารุวรรณ	 พลศร 
	๑๖๐๐	 นางสาวจุฑารัตน์	 เดชสุวรรณ 
	๑๖๐๑	 นางสาวนารีรัตน์	 นานช้า 
	๑๖๐๒	 นางสาวมนัสญา	 ทองเรือง 
	๑๖๐๓	 นางสาวศิริวรรณ	 งามดอกไม้ 
	๑๖๐๔	 นางสาวอุทัยวรรณ	 จันทนพันธ์ 
	๑๖๐๕	 นายปัณณวัฒน์	 ช่วยชู 

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ๑๖๐๖	 นางสาวกนกขวัญ	 หอมบุตร 
	๑๖๐๗	 นางสาวชฎาลักษณ์	 ทองปาน 

	๑๖๐๘	 นางสาวทิพย์สุดา	 จันทวงค์ 
	๑๖๐๙	 นางสาวนัดดา	 หะสะเล็ม 
	๑๖๑๐	 นางสาวรูฮาณี	 หมัดปลอด 
	๑๖๑๑	 นางสาววิจิตรา	 ทาเงิน 
	๑๖๑๒	 นางสาวอามีหน๊ะ	 มะหมัด

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 
 ๑๖๑๓	 นางสาวจิรนันท์	 สนยาแหละ 
	๑๖๑๔	 นายราเชนทร์	 สมถวิล 
	๑๖๑๕	 นายวัฒนพงศ์	 ล้วนเส้ง

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 ๑๖๑๖	 นางสาวนุชนาถ	 ถมมาลี 
	๑๖๑๗	 นางสาวเนตรนรา	 หะยีเจะปูเตะ	
	๑๖๑๘	 นางสาวพัชริยา	 ปวงทะนะ 
	๑๖๑๙	 นางสาวสายธาร	 ทองรักษ์ 
	๑๖๒๐	 นางสาวอุษณีย์	 หิรัญรัศมี 

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
สาขาวิชาพลศึกษา 
	๑๖๒๑	 นางสาวจันทร์ติมา	 หม่อมคช 
๑๖๒๒	 นางสาวสมปรารถนา	ดวงธัมยาล 
๑๖๒๓	 นายธีรภาพ	 สุขตาม 
 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
สาขาวิชาภาษาไทย 
	๑๖๒๔	 นางสาวจุฑาภรณ์	 บริรักษ์สกุลชัย 
	๑๖๒๕	 นางสาวธัญญลักษณ์	 แดงช่วง	 	
	๑๖๒๖	 นางสาวพรสุดา	 ทองมา	 	
	๑๖๒๗	 นางสาววรรนิสา	 จุ้ยน้อย	 	
	๑๖๒๘	 นายกันต์ญวิช	 บุญเดช 
	๑๖๒๙	 นายกีรติ	 นันทพงษ์ 
	๑๖๓๐	 นายศรายุทธ	 ด้วงทอง 
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 การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
	๑๖๓๑	 นางสาวจริยา	 โฉมทนงค์ 
	๑๖๓๒	 นางสาวฉวีวรรณ	 เกตแก้ว
	๑๖๓๓	 นางสาวดาริน	 โชคเกื้อ 
	๑๖๓๔	 นางสาวปาณิศา	 แซ่ตั้ง 
	๑๖๓๕	 นางสาวพุธิตา	 บุตรหลี 
	๑๖๓๖	 นางสาวฟัรซาน	 สะแมง 
	๑๖๓๗	 นางสาวรดา	 โออินทร์ 
	๑๖๓๘	 นางสาวรุ้งทิวา	 แก้วณรงค์ 
	๑๖๓๙	 นางสาวสุภาภรณ์	 แก้วเกลี้ยง 
	๑๖๔๐	 นางสาวสุวรรณภรณ์	 จันทร์ผุด 
	๑๖๔๑	 นางสาวอัจฉริยา	 หาญชูวงศ์สกุล 
	๑๖๔๒	 นางสาวอาทิตยา	 แดงแก้ว 
	๑๖๔๓	 นายพิสิฐ	 นพรัตน์ 
	๑๖๔๔	 นายอิทธิกร	 เกตุประกอบ 

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี 
 ๑๖๔๕	 นางสาวพรรณทิพา	 สุวรรณวงศ์ 
	๑๖๔๖	 นางสาวอรไท	 คงไพฑูรย์ 

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 
 ๑๖๔๗	 นางสาวนรารัตน์	 อมรชาติ 

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
	๑๖๔๘	 นางสาวกนกวรรณ	 ศรีหะรัญ 
	๑๖๔๙	 นางสาวจุฑารัตน์	 สองสี 
	๑๖๕๐	 นางสาวชุติมณฑน์	 สุขสวัสดิ์ 
	๑๖๕๑	 นางสาวประพากร	 พุ่มศรี 
	๑๖๕๒	 นางสาวปิยนันท์	 ชูรักษ์ 
	๑๖๕๓	 นางสาวรัฐตินันท์	 วิภูษณะภัทร์ 

	๑๖๕๔	 นางสาวสมฤทัย	 ศรีนาค 
	๑๖๕๕	 นายประกอบ	 เยาวชินากร 
	๑๖๕๖	 นายศรัณย์	 สงนุ้ย 

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
สาขาวชิาการวดัและประเมนิทางการศกึษา 
 ๑๖๕๗	 นางสาวกัซมีรัน	 สาและ 
	๑๖๕๘	 นางสาวแคทลียา	 ราชพลี 
	๑๖๕๙	 นางสาวจิตรา	 ชัยเพชร์ 
	๑๖๖๐	 นางสาวชฎาพร	 คงหาเพชร 
	๑๖๖๑	 นางสาวนพรัตน์	 วงศ์ประเมษฐ์ 
	๑๖๖๒	 นางสาวนาดา	 หมัดหมัน 
	๑๖๖๓	 นางสาวนิสัลมียะห์	 อิสาเฮาะ 
	๑๖๖๔	 นางสาวพัชรี	 หนูตีด 
	๑๖๖๕	 นางสาววารี	 ชัยเพชร 
	๑๖๖๖	 นางสาวอรอนงค์	 ก�าเหนิดผล 
	๑๖๖๗	 นายสิทธิโชค	 เอกพันธ์ 
    
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
	๑๖๖๘	 นางสาวกฤษณา	 บัวเนียม 
	๑๖๖๙	 นางสาวจรรยา	 หลีอาหมัด 
	๑๖๗๐	 นางสาวเจนจิรา	 หนูทัด 
	๑๖๗๑	 นางสาวซีตีไฟโรส	 ดอเลาะ 
	๑๖๗๒	 นางสาวทัศนีย์	 มากชิต 
	๑๖๗๓	 นางสาวนูรไอนี	 มะเซ็ง 
	๑๖๗๔	 นางสาวบุษยมาศ	 เนียมมีศรี 
	๑๖๗๕	 นางสาวปราชญ์ญาณี	ขุนทอง 
	๑๖๗๖	 นางสาวปวีณ์กร	 ขันธนิเทศ 
	๑๖๗๗	 นางสาวปารีณา	 สันหละ 
	๑๖๗๘	 นางสาวพัชนิกานต์	 นิลรัตน์ 
	๑๖๗๙	 นางสาวพัชรินกรญ์	 ภูวธรณ์วาศิน 
	๑๖๘๐	 นางสาวภัทรพร	 สังข์แก้ว 
	๑๖๘๑	 นางสาวยุภาพร	 วงศ์มณี 

67พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยทักษิณ



 ๑๖๘๒	 นางสาวรัฏฐาธิป	 จุลฉีด 
	๑๖๘๓	 นางสาววิกานดา	 จันทสะเร 
	๑๖๘๔	 นางสาววิลดา	 โชติทอง 
	๑๖๘๕	 นางสาวศุภรัตน์	 เรืองคง 
	๑๖๘๖	 นางสาวสกุลรัตน์	 กาญจนะ
	๑๖๘๗	 นางสาวสัณห์สินี	 จันเสน 
	๑๖๘๘	 นางสาวสุปียา	 ปูเตะ 
	๑๖๘๙	 นางสาวสุมณฑา	 สุขหอม 
	๑๖๙๐	 นางสาวหนึ่งฤดี	 ทองสีแก้ว
	๑๖๙๑	 นางสาวอมรรัตน์	 ชัยเดช 
	๑๖๙๒	 นายกิตติ	 นิยะมะ 
 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 
	๑๖๙๓	 นางสาวกรรณิการ์	 เศียรอุ่น 
	๑๖๙๔	 นางสาวกฤษณี	 เพ็ชรสงฆ์ 
	๑๖๙๕	 นางสาวจิราวรรณ	 รักการงาน 
	๑๖๙๖	 นางสาวจิราวรรณ	 อนุกูล 
	๑๖๙๗	 นางสาวมณเฑียร	 สิงห์มี 
	๑๖๙๘	 นางสาววิรดา	 ลัดดาวงศ์ 
	๑๖๙๙	 นางสาวศิรินญา	 นวลจริง 
	๑๗๐๐	 นางสาวสิริลักษณ์	 บัวคง 
	๑๗๐๑	 นายปรัชญา	 บุญตามช่วย 
	๑๗๐๒	 นายยุทธการ	 อภัยรัตน์

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
	๑๗๐๓	 นางสาวจีรนันท์	 สุดใจ 
	๑๗๐๔	 นางสาวชัญญา	 ศรีจันทร์ทอง 
	๑๗๐๕	 นางสาวซูรีตา	 อูเซ็ง 
	๑๗๐๖	 นางสาวณฐมน	 หนูชัย 
	๑๗๐๗	 นางสาวนฤมล	 พรหมคล้าย 
	๑๗๐๘	 นางสาวนุชนาฏ	 แคนยุกต์ 
	๑๗๐๙	 นางสาวปิยณัฐ	 ปราบปราม 

	๑๗๑๐	 นางสาวสุธิมา	 เลื่อนแก้ว 
	๑๗๑๑	 นางสาวอาภาพร	 งามอยู่
	๑๗๑๒	 นายกรวิทย์	 คงสิบ 
	๑๗๑๓	 นายกิตติพงศ์	 พรหมเทพ 
	๑๗๑๔	 นายคุณานนต์	 อมฤตโกมล 
	๑๗๑๕	 นายศุภณัฐ	 ศิริหล้า 
	๑๗๑๖	 นายสมบัติ	 เทพพรหม 
	๑๗๑๗	 นายอนิรุจน์	 บุตร์น้อย
	๑๗๑๘	 นายอารีฟีนท์	 สาแล๊ะ 

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
สาขาวิชาพลศึกษา 
 ๑๗๑๙	 นางสาวขวัญอิสรา	 ขวัญมณี 
	๑๗๒๐	 นายณัฏฐพล	 ใจห้าว 
	๑๗๒๑	 นายมาลิก	 เกษมสัน 
	๑๗๒๒	 นายสุวิชา	 วรรณคง 

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
สาขาวิชาภาษาไทย 
	๑๗๒๓	 นางสาวกรกนก	 โพธิ์แก้ว 
	๑๗๒๔	 นางสาวกานต์พิชชา	 รอดเข็ม 
	๑๗๒๕	 นางสาวขวัญฤดี	 ช่วยจันทร์ 
	๑๗๒๖	 นางสาวจันทิมา	 แหล่หู 
	๑๗๒๗	 นางสาวเจนจิรา	 สีดี 
	๑๗๒๘	 นางสาวชมลพร	 บัวสงค์ 
	๑๗๒๙	 นางสาวซอฝีย๊ะ	 ยีละงู 
	๑๗๓๐	 นางสาวณัฐพร	 ดวงมุสิก 
	๑๗๓๑	 นางสาวทิวากร	 ช่วยมงคล 
	๑๗๓๒	 นางสาวธนัชพร	 หมื่นข�า 
	๑๗๓๓	 นางสาวนวรัตน์	 เสมสมบูรณ์ 
	๑๗๓๔	 นางสาวนัฐถนี	 สุวรรณมณี 
	๑๗๓๕	 นางสาวเนตรนที	 อารีกิจ 
	๑๗๓๖	 นางสาวเนตรนภิส	 สังขมณี 
	๑๗๓๗	 นางสาวพรพิมล	 พิรัตน์ 
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	๑๗๓๘	 นางสาวเมธาวัณน์	 แสงศรีจันทร์	
	๑๗๓๙	 นางสาววรัญญา	 ช่วยพิชัย 
	๑๗๔๐	 นางสาวศศิธร	 นาทุ่งนุ้ย 
	๑๗๔๑	 นางสาวศศินิภา	 ศรีสงคราม 
	๑๗๔๒	 นางสาวศิริเกศ	 เพ็ชรข�า 
	๑๗๔๓	 นางสาวศิริวรรณ	 จันทร์แสงกุล 
	๑๗๔๔	 นางสาวสิวาพร	 ไชยวิเศษ 
	๑๗๔๕	 นางสาวสุนิษา	 บัวบาน 
	๑๗๔๖	 นางสาวเสาวลักษณ์	 ราชยอด 
	๑๗๔๗	 นางสาวหยาดพิรุณ	 เอกภาพไพบูลย์	
	๑๗๔๘	 นายกันตวุฒิ	 การดี 
    
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ๑๗๔๙	 นางสาวจิตติมา	 วงศ์จันทร์ 
	๑๗๕๐	 นางสาวจิรภรณ์	 ชูประทีป 
	๑๗๕๑	 นางสาวเฉลิมขวัญ	 ประยูรเต็ม 
	๑๗๕๒	 นางสาวณัฐวดี	 อารามรักษ์ 
	๑๗๕๓	 นางสาวตติยา	 เพ็งสิงห์ 
	๑๗๕๔	 นางสาวนริศรา	 พลนาคู 
	๑๗๕๕	 นางสาวปริยากร	 เกตุแก้ว 
	๑๗๕๖	 นางสาวภัณฑิรา	 นาคะสรรค์ 
	๑๗๕๗	 นางสาวมัลลิกา	 ตุ้มทอง 
	๑๗๕๘	 นางสาววราภรณ์	 บัวเกตุ 
	๑๗๕๙	 นางสาววริษฐา	 คลอดเพ็ง 
	๑๗๖๐	 นางสาวศิรดา	 วงศ์คช 
	๑๗๖๑	 นางสาวสกาวรัก	 บุญโยม 
	๑๗๖๒	 นางสาวสกุลรัตน์	 หนูชู 
	๑๗๖๓	 นางสาวสุทธิษา	 เพ็ญศรี 
	๑๗๖๔	 นางสาวหัทยา	 สุขศักดิ์ 

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี 
 ๑๗๖๕	 นางสาวกาญชนา	 เสพคง 

	๑๗๖๖	 นางสาวณฐา	 สวัสดี 
	๑๗๖๗	 นางสาวยุวดี	 มีประเสริฐ 
	๑๗๖๘	 นางสาวฤตินันท์	 นาคพันธ์ 
	๑๗๖๙	 นางสาวศิริวรรณ	 หนูเสน 
	๑๗๗๐	 นางสาวสุภาพร	 พรพจน์ธนมาศ	
	๑๗๗๑	 นายเอกพงศ์	 วิพลชัย
 
การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 
 ๑๗๗๒	 นางสาวซูไฮนี	 หะยีกอเดร์ 

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส ์
 ๑๗๗๓	 นางสาวชิดชนก	 สุขจันทร์
 
 การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 ๑๗๗๔	 นางสาวกชนันท์	 แกล้วทนงค์ 
	๑๗๗๕	 นางสาวกนกวรรณ	 แซ่เตียว 
	๑๗๗๖	 นางสาวกันต์ชนก	 คงมณี 
	๑๗๗๗	 นางสาวกาญจนา	 พรหมอินทร์ 
	๑๗๗๘	 นางสาวกุลสิริ	 สมบูรณ์ 
	๑๗๗๙	 นางสาวจรัสพักตร์	 หลันหน๊ะ 
	๑๗๘๐	 นางสาวซัรลีกีน	 แวดาลอ 
	๑๗๘๑	 นางสาวณัฐณิชา	 จันทฤทธิ์ 
	๑๗๘๒	 นางสาวณัฐธิดา	 ชนะพลชัย 
	๑๗๘๓	 นางสาวณัฐวดี	 นวลไทย 
	๑๗๘๔	 นางสาวติยาพร	 นาคนิยม 
	๑๗๘๕	 นางสาวทัศวรรณ	 เมืองแก้ว 
	๑๗๘๖	 นางสาวธิติกานต์	 ดีกล่อม 
	๑๗๘๗	 นางสาวนภัทร	 ช่วยศรี 
	๑๗๘๘	 นางสาวนุชนาฏ	 จันทร์ดี 
	๑๗๘๙	 นางสาวนูรมา	 บือราเฮง 
	๑๗๙๐	 นางสาวปานชนก	 หมู่โสภิณ 
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	๑๗๙๑	 นางสาวพรประภา	 แก้วเมือง 
	๑๗๙๒	 นางสาวพัทธยา	 พุฒด้วง 
	๑๗๙๓	 นางสาววริษฐา	 พิทักษ์ 
	๑๗๙๔	 นางสาวสลิลทิพย์	 ริยาพันธ์
	๑๗๙๕	 นางสาวสิริลักษณ์	 แสงแก้ว 
	๑๗๙๖	 นางสาวสุชาสินี	 จินดาวงศ์ 
	๑๗๙๗	 นางสาวสุธาสินี	 อ�าภัยฤทธิ ์
	๑๗๙๘	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 ชาตรี 
	๑๗๙๙	 นายเกียรติศักดิ์	 ทองสุข 
	๑๘๐๐	 นายชยุตพงศ์	 กลิ่นเพชร 
	๑๘๐๑	 นายชัยธวัช	 พานิช 
	๑๘๐๒	 นายณัฐรัชต์	 เทียนงาม 
	๑๘๐๓	 นายปวริศ	 สายวิจิตร 
	๑๘๐๔	 นายพิษณุ	 ชัยทอง 
	๑๘๐๕	 นายรัฐณรงค์	 ปัตตะพัฒน์ 
	๑๘๐๖	 นายวรพล	 ทองยัง
	๑๘๐๗	 นายสุภชัย	 ปิ่นมณี 
	๑๘๐๘	 นายอดินันต์	 สายนุ้ย
    
การศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวชิาการวดัและประเมนิทางการศกึษา 
	๑๘๐๙	 นางสาวฐานิดา	 พิชัยอุดมพร 
	๑๘๑๐	 นางสาวณัฐสิมา	 จิเหลา 
	๑๘๑๑	 นางสาวดาราลักษณ์	 พูลสมบัติ 
	๑๘๑๒	 นางสาวทิพยวิมล	 แซ่เห้ง 
	๑๘๑๓	 นางสาวธนพรรณ	 ยายมาก 
	๑๘๑๔	 นางสาวนวิยา	 อินทชิต 
	๑๘๑๕	 นางสาวนาฏอนงค์	 พลการ 
	๑๘๑๖	 นางสาวริยาณี	 เจ๊ะดอ 
	๑๘๑๗	 นางสาวศรีสุดา	 สุดถนอม 
	๑๘๑๘	 นายจิตรภาณุ	 พชรปกรณ์พงศ์ 
	๑๘๑๙	 นายณัฐนนท์	 อิสระโชติ 
	๑๘๒๐	 นายเทิดพงษ์	 คงแก้ว 
	๑๘๒๑	 นายธนกรณ์	 ยศกิจ 

การศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ๑๘๒๒	 นางสาวขวัญนภา	 เพ็ชรชู 
	๑๘๒๓	 นางสาวจันทร์จิรา	 รองเดช 
	๑๘๒๔	 นางสาวจุฑามาศ	 ทองชู 
	๑๘๒๕	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 ปลื้มใจ 
	๑๘๒๖	 นางสาวชุติกาญจน์	 เครือเตียว
	๑๘๒๗	 นางสาวนวพร	 นรสิทธิ์พิทักษ์	
	๑๘๒๘	 นางสาวพรพิมล	 เสนด�า
	๑๘๒๙	 นางสาวพรรณงาม	 รัตนบุรี 
	๑๘๓๐	 นางสาวพารดา	 สุวรรณราช 
	๑๘๓๑	 นางสาวยูวีตา	 บินเจะมะมิง 
	๑๘๓๒	 นางสาวรังสิยา	 คงแก้วด้วง 
	๑๘๓๓	 นางสาววิมลมาศ	 ศรีถาวร
	๑๘๓๔	 นางสาวอรณี	 ระเหม 
	๑๘๓๕	 นางสาวอรวรรณ	 แล่ล่า 
	๑๘๓๖	 นางสาวอุไรวรรณ	 ยามา 
	๑๘๓๗	 นายสันติชัย	 สุดชาดา 
 
การศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 ๑๘๓๘	 นางสาวกมลทิพย์	 โมรา	 	
	๑๘๓๙	 นางสาวกุลธลิกา	 ใจบุญ	
	๑๘๔๐	 นางสาวเกษรินทร์	 แก้วมณี	
	๑๘๔๑	 นางสาวจันสุดา	 จันทรังษี	
	๑๘๔๒	 นางสาวธัญลักษณ์	 คล้ายผดุงศักดิ์ 
	๑๘๔๓	 นางสาวธัญลักษณ์	 จิตรอักษร	 	
	๑๘๔๔	 นางสาวเนตรชนก	 วิรุฬห์รัตกุล		
	๑๘๔๕	 นางสาวปภานัน	 เต็มรัตน์	 	
	๑๘๔๖	 นางสาวรุจิรา	 อ่อนแก้ว	 	
	๑๘๔๗	 นางสาวลลิดา	 เกื้อกากร	 	
	๑๘๔๘	 นางสาววิมลรัตน์	 น้อยยางแดง	
	๑๘๔๙	 นางสาววิรากร	 มนรัตน์	 	
	๑๘๕๐	 นางสาวศุภมาส	 คงข�า	 	
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	๑๘๕๑	 นางสาวโศรยา	 คงตุก 
	๑๘๕๒	 นางสาวสุนิศา	 กิมยู่ฮะ 
	๑๘๕๓	 นางสาวเสาวณี	 บุญนา 
	๑๘๕๔	 นางสาวอุษา	 พรหมขาว 
	๑๘๕๕	 นางสาวฮานีซะห์	 สิเดะ 
	๑๘๕๖	 นายกฤษฎา	 ทองชุม 
	๑๘๕๗	 นายพยุงศักดิ์	 ไชยเพชร 
	๑๘๕๘	 นายวัชรินทร์	 ช่วยเนียม 
	๑๘๕๙	 นายอดิสร	 ชูเชียร 
	๑๘๖๐	 นายเอกสิริ	 อยู่คง 
    
การศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 
๑๘๖๑	 นางสาวเครือมาส	 ชุมอินทร์ 
๑๘๖๒	 นางสาวณิชมน	 โรจน์ณรงค์ 
๑๘๖๓	 นางสาวทิวาภรณ์	 แก้วบัว 
๑๘๖๔	 นางสาวพรสวรรค์	 สุวรรณเรือง 
๑๘๖๕	 นางสาวโสภารัตน์	 ดิสโร 
๑๘๖๖	 นายธีระศักดิ์	 ช่วยเอี่ยม 
๑๘๖๗	 นายสุขสันต์	 เพชรอาภรณ์	
 
การศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 ๑๘๖๘	 นางสาวกมลชนก	 ปานก้ง 
	๑๘๖๙	 นางสาวจิรัชญา	 หนูอนันต์
	๑๘๗๐	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 โนะ
	๑๘๗๑	 นางสาวนูรมี	 สะนิวา 
	๑๘๗๒	 นางสาวพรทิวา	 ทองรักษ์ 
	๑๘๗๓	 นางสาวศศิชา	 ศรีระสันต์ 
	๑๘๗๔	 นางสาวสารินี	 ศรีเพ็ชร 
	๑๘๗๕	 นางสาวสิริจันทร์ทรา	เส้งเลี่ยม 
	๑๘๗๖	 นายชัยสิทธิ์	 ชูแก้ว 
	๑๘๗๗	 นายชินวัตร	 ชูชุมพล 
	๑๘๗๘	 นายปรเมศษ์	 ใจแก้ว

	๑๘๗๙	 นายประเมศฐ์	 พิพิธชนินันท์ 
	๑๘๘๐	 นายสหรัฐ	 โจถาวร	
	๑๘๘๑	 นายสิทธิชัย	 แสงอรุณ 
	๑๘๘๒	 นายอนุชา	 สุทิน
	๑๘๘๓	 นายอภิสิทธิ์	 บุรินทรวรวิทย์	
	๑๘๘๔	 นายอรรถพล	 ปลอดเถาว์	 	
	๑๘๘๕	 นายอับดุลฮาดีย์	 โรมินทร์	 	
	๑๘๘๖	 นายอิทธิพล	 แจ้งใจ 
 
การศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา 
 ๑๘๘๗	 นางสาวจารุวรรณ	 กลั่นพิกุล 
	๑๘๘๘	 นางสาวจิราพร	 เพ็งมณี
	๑๘๘๙	 นางสาวจิราภรณ์	 ชูช่วย
	๑๘๙๐	 นางสาวชนากานต์	 หนูนารถ
	๑๘๙๑	 นางสาวดรุณี	 จันทอง 
	๑๘๙๒	 นางสาวดารารัตน์	 จันทอง
	๑๘๙๓	 นางสาวธนวรรณ	 สุวรรณรัตน์
	๑๘๙๔	 นางสาวนัจนันท์	 ศรีพัธยากร
	๑๘๙๕	 นางสาวนุชาดา	 จันทร์มัด
	๑๘๙๖	 นางสาวปาริชาต	 แท่นแก้ว 
	๑๘๙๗	 นางสาวพรรณนิภา	 ไชยฤทธิ์ 
	๑๘๙๘	 นางสาวมนสิชา	 ไชยาวรรณ 
	๑๘๙๙	 นางสาวรุจาภรณ์	 เรืองโรจน์ 
	๑๙๐๐	 นางสาววรวี	 แก้วชัย 
	๑๙๐๑	 นางสาววัลวิภา	 ดารารัตน์ 
	๑๙๐๒	 นางสาวศรีสุดา	 หนูสุข
	๑๙๐๓	 นางสาวสุพรรษา	 มณีคง 
	๑๙๐๔	 นางสาวสุพัตรา	 จงรัตน์ 
	๑๙๐๕	 นายกฤตวิทย์	 ทองขาว 
	๑๙๐๖	 นายจตุรงค์	 ทองดี 
	๑๙๐๗	 นายจเร	 บาวแช่มช้อย 
	๑๙๐๘	 นายชลธิต	 ทิ้งปากถ�้า 
	๑๙๐๙	 นายชัยวัฒน์	 หลักเพชร 
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 ๑๙๑๐	 นายชาญชัย	 ชุมภูทอง 
	๑๙๑๑	 นายฐปนัท	 อินพฤกษา 
	๑๙๑๒	 นายณัฐดนัย	 รักษา	
	๑๙๑๓	 นายณัฐพงศ์	 เอียดเต็ม 
	๑๙๑๔	 นายณัฐพล	 สุมาลี 
	๑๙๑๕	 นายด�ารงรักษ์	 เรืองด�า 
	๑๙๑๖	 นายธนธัช	 ปัญจวงศ์ 
	๑๙๑๗	 นายธนพัฒน์	 บริรักษ์นรากุล	
	๑๙๑๘	 นายธนวัฒน์	 เส้งนนท์ 
	๑๙๑๙	 นายนก	 ศรีลาชัย 
	๑๙๒๐	 นายนันทพงศ์	 สิทธิด�ารงค ์
	๑๙๒๑	 นายนิปุณ	 ทับไทร 
	๑๙๒๒	 นายนิรวิทย์	 หวานทอง
	๑๙๒๓	 นายบิลาน	 หมันการ 
	๑๙๒๔	 นายบุรัสกร	 ทับชุม 
	๑๙๒๕	 นายประพจน์	 น�้าผุด
	๑๙๒๖	 นายพงศกร	 หอมตลบ
	๑๙๒๗	 นายพงศ์ทวี	 รัตนวงศ์
	๑๙๒๘	 นายพงศักดิ์	 สายแก้ว 
	๑๙๒๙	 นายพนมพร	 สุดเสียงแจ้ว 
	๑๙๓๐	 นายภานุชิต	 โอฐิบาล 
	๑๙๓๑	 นายภูเบศร์	 มุขแก้ว 
	๑๙๓๒	 นายยศวิน	 สายสว่าง
	๑๙๓๓	 นายวรายุทธ	 ลี้สกุลพิศุทธิ์ 
	๑๙๓๔	 นายวีระชัย	 จิตรบุญ 
	๑๙๓๕	 นายศตพร	 เลิศล�้าไตรภพ 
	๑๙๓๖	 นายศักดิ์ดา	 หาสกุล 
	๑๙๓๗	 นายสรียา	 อาทิเกิด 
	๑๙๓๘	 นายสุเทพ	 คงขวัญ 
	๑๙๓๙	 นายอัฐพร	 หลังแทะ 

การศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 
	๑๙๔๐	 นางสาวกวินนา	 ขุนเศรษฐ์ 

	๑๙๔๑	 นางสาวจุฑาภรณ์	 ยมพมาศ
	๑๙๔๒	 นางสาวณัฐญา	 นิลละออ 
	๑๙๔๓	 นางสาวณิชกมล	 ชูกลิ่น 
	๑๙๔๔	 นางสาวนารีรัตน์	 มีนุ่น	 	
	๑๙๔๕	 นางสาวปูชิตา	 โรจน์โมสิข 
	๑๙๔๖	 นางสาวพัชริดา	 คงเปีย 
	๑๙๔๗	 นางสาวภัสสร	 ทาปุ๋ย 
	๑๙๔๘	 นางสาวรดามณี	 มณีภาค 
	๑๙๔๙	 นางสาวศศิภา	 ทองชัย 
	๑๙๕๐	 นางสาวศัสยา	 เขมะไชยเวช 
	๑๙๕๑	 นางสาวศุภาพิชญ์	 เซ่งบุญเล่ง 
	๑๙๕๒	 นางสาวสินีนาฎ	 นวลย้อย 
	๑๙๕๓	 นางสาวสิรินยา	 เจริญพงศ์ภักดี	
	๑๙๕๔	 นางสาวสุกัญญา	 บริสุทธิ์ 
	๑๙๕๕	 นางสาวสุชาดา	 ภารประเสริฐ 
	๑๙๕๖	 นางสาวสุธัญญา		 ศัลศาลา 
	๑๙๕๗	 นางสาวอโณทัย	 หนักแดง 
	๑๙๕๘	 นางสาวอนงค์นุช	 พุดสวัสดิ์ 
	๑๙๕๙	 นายณัฐกิตติ์	ไอราวัต	แจ่มใส 
	๑๙๖๐	 นายสันติราษฎร์	 ศรีหะรัญ 

การศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
	๑๙๖๑	 นางสาวชมพูนุท	 ค�าธารา 
	๑๙๖๒	 นางสาวดรุวรรณ	 เทพเสถียร 
	๑๙๖๓	 นางสาวนราพร	 กุลชุมภู 
	๑๙๖๔	 นางสาววรรณิศา	 ลีละมาศ 
	๑๙๖๕	 นางสาวศรัณย์พร	 ปราณจันทร์ 
	๑๙๖๖	 นางสาวอรุณี	 เจ๊ะมิ 
	๑๙๖๗	 นายนพดล	 ฉัตรสุวรรณ 
	๑๙๖๘	 นายปัณณทัต	 ขาวสุด 
	๑๙๖๙	 นายสุริยัน	 พรหมพันธุ์ 
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การศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคม ี
	๑๙๗๐	 นางสาวกรกนก	 ไชยชาติ 
	๑๙๗๑	 นางสาวกาญจนา	 ดวงน�้าแก้ว 
	๑๙๗๒	 นางสาวแกมกาญจน์	 พรหมแก้ว 
	๑๙๗๓	 นางสาวคัทธียา	 ฆังคะรัตน์	 	
	๑๙๗๔	 นางสาวจิรวรรณ	 หนูเจริญ 
	๑๙๗๕	 นางสาวจิราพร	 ยกตั้ง
	๑๙๗๖	 นางสาวเจนจิรา	 ยมขรร 
	๑๙๗๗	 นางสาวเจนจิรา	 ฤทธิโชติ 
	๑๙๗๘	 นางสาวณฐพร	 รองเดช 
	๑๙๗๙	 นางสาวเทพนภา	 สองสา 
	๑๙๘๐	 นางสาวนริศรา	 วงศ์ค�าจันทร์	
	๑๙๘๑	 นางสาวนันทิยา	 นุ่นจุ้ย 
	๑๙๘๒	 นางสาวปารมี	 ศิริคะรินทร์ 
	๑๙๘๓	 นางสาวพอซีย๊ะ	 ตอแลมา 
	๑๙๘๔	 นางสาวพิมพ์ลดา	 เนาว์นาน 
	๑๙๘๕	 นางสาวฟราเวีย	 ล่าเต๊ะ 
	๑๙๘๖	 นางสาวภิญญาพัชร์	 โทธรรม 
	๑๙๘๗	 นางสาวมูนีเร๊าะ	 หมาดง๊ะ 
	๑๙๘๘	 นางสาวรุ่งลาวรรณ	 เจียรนัย
	๑๙๘๙	 นางสาวลลิตา	 บิลโอ๊ะ
	๑๙๙๐	 นางสาววรรณรัตน์	 แก้วช่วย 
	๑๙๙๑	 นางสาวศิริรัตน์	 เพ็งลือชา 
	๑๙๙๒	 นางสาวสาวิณี	 เนื้อนาค 
	๑๙๙๓	 นางสาวสิริกร	 เหมาะเจริญ 
	๑๙๙๔	 นางสาวสุพิศตรา	 ทองทิพย์ 
	๑๙๙๕	 นางสาวสุรัสวดี	 เพ็ชรนิล 
	๑๙๙๖	 นางสาวเสาวลักษณ์	 จวนแจ้ง 
	๑๙๙๗	 นางสาวอรทัย	 อิกะศิริ 
	๑๙๙๘	 นางสาวอรอนงค์	 เต็มราม 
	๑๙๙๙	 นางสาวอังคณา	 ยอดด�า
	๒๐๐๐	 นางสาวอารดา	 ยีโกะ
	๒๐๐๑	 นายจรันต์พร	 ทรัพย์สิน 

	๒๐๐๒	 นายนพวิทย์	 รักพงษ์
	๒๐๐๓	 นายศรารักษ์	 เกลือนสิน 
	๒๐๐๔	 นายอนุภัทร	 ช่วยขาว 
 
การศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 
	๒๐๐๕	 นางสาวกนกวรรณ	 กลับแป้น 
	๒๐๐๖	 นางสาวกฤตลักษณ์	 คงเมือง	 	
	๒๐๐๗	 นางสาวจุฑามาศ	 อินทร์ฤทธิ์ 
	๒๐๐๘	 นางสาวชัญญานุช	 นาคินทร์ 
	๒๐๐๙	 นางสาวณิชาพัชร์	 บุญยัง 
	๒๐๑๐	 นางสาวธิดาพร	 ฤทธิจักร 
	๒๐๑๑	 นางสาวนัติกา	 คิดเหมาะ 
	๒๐๑๒	 นางสาวเนตรกนก	 ทองรักษ์ 
	๒๐๑๓	 นางสาวปวีณา	 รักยอด 
	๒๐๑๔	 นางสาวพิจิตรา	 หมัดหล๊ะ 
	๒๐๑๕	 นางสาวพิชญา	 จีนศรีคง 
	๒๐๑๖	 นางสาวภคมน	 ชนทัศน์ 
	๒๐๑๗	 นางสาวภนิตา	 ทวรัตน์
	๒๐๑๘	 นางสาวภัทราพร	 นาคบ�ารุง 
	๒๐๑๙	 นางสาวยุพา	 หมีนพราน 
	๒๐๒๐	 นางสาวลัดดาวัลย์	 บุญเทพ 
	๒๐๒๑	 นางสาวลีนา	 หมุดลิหมัน 
	๒๐๒๒	 นางสาววโรชา	 ช่วยเรือง 
	๒๐๒๓	 นางสาววิชุกานต์	 บุญกาญจน์ 
	๒๐๒๔	 นางสาวศรัญญา	 ปานโลหิต 
	๒๐๒๕	 นางสาวศุภรัสมิ์	 ทิพย์รัตน์ 
	๒๐๒๖	 นางสาวศุรีภรณ์	 กังแฮ 
	๒๐๒๗	 นางสาวโศรยา	 สมบัติทอง
	๒๐๒๘	 นางสาวสายฝน	 จงไกรจักร
	๒๐๒๙	 นางสาวสาวิตรี	 ชูสังข์ 
	๒๐๓๐	 นางสาวสุดีย๊ะ	 ข�านุรักษ ์
	๒๐๓๑	 นางสาวสุทธิชา	 ตันติธนดิศ	
	๒๐๓๒	 นางสาวสุนิษา	 ศรีสมสู 
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	๒๐๓๓	 นางสาวสุภาดา	 ถาวรสังข์ 
	๒๐๓๔	 นางสาวอนัญชาพิมพ์	จันทมณี 
	๒๐๓๕	 นายกรกช	 ตั้งเจริญลาภ 
	๒๐๓๖	 นายเขตคัมภีร์	 จินดา
	๒๐๓๗	 นายดนัยศักดิ์	 ทองค�า 
	๒๐๓๘	 นายสยาม	 ช่างเหล็ก 
	๒๐๓๙	 นายสันติพร	 ส่อสืบ 

การศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 
 ๒๐๔๐	 นางสาวกฤตติกา	 คะหะวงศ์ 
	๒๐๔๑	 นางสาวเกษรินทร์	 อินทกรูด 
	๒๐๔๒	 นางสาวขวัญฤดี	 ด�ามุณ ี
	๒๐๔๓	 นางสาวจิราวรรณ	 ทองส่งโสม 
	๒๐๔๔	 นางสาวจุฑารัตน์	 นาคทุ่งเตา 
	๒๐๔๕	 นางสาวจุรินทร์ธร	 เกษรินทร์ 
	๒๐๔๖	 นางสาวนวพร	 วัฒนศฤงคาร 
	๒๐๔๗	 นางสาวนัฐฐินันท์	 เล็กประทุม 
	๒๐๔๘	 นางสาวนันท์นภัส	 เพชรมณี 
	๒๐๔๙	 นางสาวนารีรัตน์	 หรุดคง 
	๒๐๕๐	 นางสาวนิตยาพร	 ชูสุวรรณ์ 
	๒๐๕๑	 นางสาวเนตรชนก	 วิรัตน์ 
	๒๐๕๒	 นางสาวบุษรินทร์	 เกื้อเกตุ
	๒๐๕๓	 นางสาวเบญจมาศ	 เรืองสุข 
	๒๐๕๔	 นางสาวเบญจวรรณ	 วงษ์จันทร์ 
	๒๐๕๕	 นางสาวปัณฑิตา	 ชูทอง 
	๒๐๕๖	 นางสาวพัชราภรณ์	 เกตุนิ่ม 
	๒๐๕๗	 นางสาวพัชรีญา	 เสือแก้ว	 	
	๒๐๕๘	 นางสาวพิมมณัฐฐา	 โยสาพันธ์	 	
	๒๐๕๙	 นางสาวพิยดา	 สอนเสนา	 	
	๒๐๖๐	 นางสาวเพ็ญวิภา	 รัตนพิทย์	 	
	๒๐๖๑	 นางสาวรติรส	 พงษาวดาร	 	
	๒๐๖๒	 นางสาวรัชกมล	 เล่าตง	 	
	๒๐๖๓	 นางสาวลัดดาวัลย์	 บุญขวัญ	 	

	๒๐๖๔	 นางสาววรารัตน์	 เหมาะทอง	 	
	๒๐๖๕	 นางสาววิพัชรา	 เทพสุรินทร์ 
	๒๐๖๖	 นางสาวสกุลรัตน์	 เดโชศาสตร์ 
	๒๐๖๗	 นางสาวสาริศา	 ไพจิตจินดา 
	๒๐๖๘	 นางสาวสิริณพร	 ศรีสุข 
	๒๐๖๙	 นางสาวสุกัญญา	 ประกอบแก้ว	
	๒๐๗๐	 นางสาวสุธิดา	 ค�าจีด 
	๒๐๗๑	 นางสาวหนึ่งนภา	 ทองนิลภักดิ์ 
	๒๐๗๒	 นางสาวอตินุช	 บุญนวล 
	๒๐๗๓	 นางสาวอทิตา	 เชื้อจักร์ 
	๒๐๗๔	 นางสาวอรอุมา	 เกื้อกูล
	๒๐๗๕	 นางสาวโอชณา	 เพชรศรี 
	๒๐๗๖	 นายไชยวัฒน์	 เรียงทอง
	๒๐๗๗	 นายณัฐวัตร	 บัวพรหม
	๒๐๗๘	 นายนฤมิตร	 พวงพันธ์ 
	๒๐๗๙	 นายบุญวิวัฒน์	 ไชยทองรักษ์ 
	๒๐๘๐	 นายปิยวัฒน์	 ผิวด�า 
	๒๐๘๑	 นายพชร	 ชูสกุล 
	๒๐๘๒	 นายภีรพัฒน์	 ข�าแก้ว 
	๒๐๘๓	 นายวรัญชิต	 เต็มสังข์ 
	๒๐๘๔	 นายวิทยา	 ทวีพงศ์ศักดิ์ 
	๒๐๘๕	 นายวิทวัส	 จันอิ่ม 
	๒๐๘๖	 นายอมรเทพ	 แซ่ฮู้ 
 
การศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 ๒๐๘๗	 นางสาวกมลทิพย์	 รัตนะ 
	๒๐๘๘	 นางสาวกัญญาณี	 ใส้เพี้ย 
	๒๐๘๙	 นางสาวคณิตา	 ช่วยรักษา 
	๒๐๙๐	 นางสาวจริยา	 จินดา 
	๒๐๙๑	 นางสาวจิตตาภา	 มากแก้ว 
	๒๐๙๒	 นางสาวจิระประภา	 จารุพิสุทธิ์วงศ์ 
	๒๐๙๓	 นางสาวจิราพร	 นวลใย 
	๒๐๙๔	 นางสาวณัฐณิชา	 จันทร์ย่อง 
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	๒๐๙๕	 นางสาวดวงกมล	 นวลวงศ์ 
	๒๐๙๖	 นางสาวนิลาวัลย์	 ติณโสภารัตน์ 
	๒๐๙๗	 นางสาวนิสาชล	 แก้วคง 
	๒๐๙๘	 นางสาวบวรรัตน์	 ชุลีนวน 
	๒๐๙๙	 นางสาวปวรา	 รักขพันธ์ 
	๒๑๐๐	 นางสาวลลิตภัทร	 วณิกสัมบัน 
	๒๑๐๑	 นางสาวสาวินี	 จันทร์เย็น 
	๒๑๐๒	 นางสาวสิรีธร	 จันทร์ลอย 
	๒๑๐๓	 นางสาวโสธยา	 พลอยมี 
	๒๑๐๔	 นางสาวหทัยรัตน์	 แก้วแดง	
	๒๑๐๕	 นางสาวอมรา	 บุญไพฑูรย์ 
	๒๑๐๖	 นางสาวอรปรียา	 เม่งเอียด
	๒๑๐๗	 นางสาวอริษา	 แก้วไทรหงวน 
	๒๑๐๘	 นางสาวอัสมา	 ยะดี 
	๒๑๐๙	 นายจิรยุศ	 อั้นขาว 
	๒๑๑๐	 นายฐาปกรณ์	 พุทธจง 
	๒๑๑๑	 นายพัฒนพงษ์	 ดวงฤทธิ์ 
	๒๑๑๒	 นายพีรพล	 นวลมุสิงห์ 
	๒๑๑๓	 นายพีระศักดิ์	 โกมลานนท์ 
	๒๑๑๔	 นายศิวรัตน์	 รอดเมือง 
	๒๑๑๕	 นายสันติวงศ์	 คงช่วย 
	๒๑๑๖	 นายอนุวรรต	 นาเหนือ 
	๒๑๑๗	 นายอรรถพล	 สุริยวาลย์ 
    
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 ๒๑๑๘	 นายอมรินทร์	 ณ	พิบูลย ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
สาขาวิชาภาษาจีน 
 ๒๑๑๙	 นางสาวนภาพร	 ท�านักผล 
	๒๑๒๐	 นางสาวนริษา	 สุขรินทร์ 
	๒๑๒๑	 นางสาวปฐาณิการ์	 ชูด�า 
	๒๑๒๒	 นางสาววลัยพรรณ	 สังข์ป้อง 

	๒๑๒๓	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 เขียดนิน 
	๒๑๒๔	 นายพิพัฒน์	 มีสิทธิ์ 
	๒๑๒๕	 นายวิจิตร	 ปู่ลาย 
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
สาขาวิชาภาษาไทย 
 ๒๑๒๖	 นางสาวมุกดา	 สอนทอง 
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
สาขาวิชาภาษามลาย ู  
	๒๑๒๗	 นางสาวนุชรินทร์	 กามาจิ	
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ๒๑๒๘	 นางสาวกมลชนก	 ขวัญมณี 
	๒๑๒๙	 นางสาวจันทร์วิมล	 หนูค�าสวน 
	๒๑๓๐	 นางสาวปราณปริยา	 คณาอัมพร 
	๒๑๓๑	 นางสาวรุ่งนภา	 แก้วเขียว 

รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิยิม

อนัดบัสอง 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 ๒๑๓๒	 นางสาวฐิตาพร	 สุขทับ 

	๒๑๓๓	 นางสาวนูรีซาร์	 ดอเลาะ 
	๒๑๓๔	 นางสาวอารีญา	 เส็นสมมาตร 
	๒๑๓๕	 นายขจรศักดิ์	 ณ	นรินทร ์

วทิยาศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง 
สาขาวิชาภูมิศาสตร ์
 ๒๑๓๖	 นางสาวกมลทิพย์	 จิ้วฮวด 
	๒๑๓๗	 นางสาวนฤมล	 ทองขวิด 
	๒๑๓๘	 นางสาวภณิดา	 ด�าฝ้าย 
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ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
	๒๑๓๙	 นายภัทรพงค์	 บุญทอง 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 ๒๑๔๐	 นางสาวกันต์สินี	 ศรีสุวรรณ 

	๒๑๔๑	 นางสาวสิริขวัญ	 ฤทธิ์เดชา 

	๒๑๔๒	 นายชยุต	 ตะทวี 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 ๒๑๔๓	 นางสาวสุทธิชา	 นวลแก้ว 

	๒๑๔๔	 นายพุฒิพงศ์	 จะรา 

	๒๑๔๕	 นายสุริยา	 แปลงจะโปะ	

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
สาขาวิชาภาษาจีน 
 ๒๑๔๖	 นางสาวกมลพรรณ	 กะราลัย 

	๒๑๔๗	 นางสาวเกตติมา	 กาญจนะประยูร 

	๒๑๔๘	 นางสาวณฐพรรณ	 ลักษณะนุวงศ์ 

	๒๑๔๙	 นางสาวณัฐธยาน์	 ขุมเงิน 

	๒๑๕๐	 นางสาวทิพย์เกสร	 กาญจนะ 

	๒๑๕๑	 นางสาวนรีกานต์	 กั้งเหล้ง 

	๒๑๕๒	 นางสาวลลิดา	 สุวรรณลักษณ์	

	๒๑๕๓	 นางสาวสุธิดา	 ด�าด้วง 

	๒๑๕๔	 นางสาวอาภาศิริ	 วัฒนภิญโญ 

	๒๑๕๕	 นายสราวุฒิ	 ทองวงค์ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
สาขาวิชาภาษาไทย 

 ๒๑๕๖	 นางสาวกชกร	 ตั้งไตรทิพย์ 

	๒๑๕๗	 นางสาวจันทมาภรณ์	รักหอม 

	๒๑๕๘	 นางสาวปริยาภัทร	 เพ็ชรจรูญ 

	๒๑๕๙	 นางสาวอิสริยา	 ขวัญอ่อน 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

สาขาวิชาภาษามลายู 
 ๒๑๖๐	 นางสาวการีมะห์	 สะมะแอ 

	๒๑๖๑	 นางสาวยะมีล๊ะ	 หวังเก็ม 

	๒๑๖๒	 นางสาวฮากีม๊ะห์	 เปี่ยมใจจิ 

	๒๑๖๓	 นายไฟซอล	 บิลสัน 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ๒๑๖๔	 นางสาวซัยนับ	 มะลี 

	๒๑๖๕	 นางสาวซามีเร๊าะ	 มะยี 

	๒๑๖๖	 นางสาวนันทิดา	 มีแก้ว 

	๒๑๖๗	 นางสาวนุรอาซีกีน	 สะนิ 

	๒๑๖๘	 นางสาวปัทมา	 เสมศักดิ์ 

	๒๑๖๙	 นางสาวพัณวดี	 หมัดสุเด็น	

	๒๑๗๐	 นางสาวมาริษา	 เพชรชุม 

	๒๑๗๑	 นางสาวรุจยา	 บุญฤทธิ์

	๒๑๗๒	 นางสาวแวรุสนา	 แวสุหลง

	๒๑๗๓	 นายจักรี	 จันทา 

	๒๑๗๔	 นายจิรวัฒน์	 ปึงสิริชัยกุล 

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
 ๒๑๗๕	 นางสาวกัญญ์วรา	 พุ่มโพธิ์ 

	๒๑๗๖	 นางสาวคอยรีญะห์	 มะนุง 

	๒๑๗๗	 นายอดัม	 หลีหวัง 
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รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 ๒๑๗๘	 นางสาวกมลชนก	 พงศ์ศรีโรจน์ 

	๒๑๗๙	 นางสาวกรวิภา	 ช�านิธุระการ 

	๒๑๘๐	 นางสาวกฤษฎาพร	 หวานเหลือ 

	๒๑๘๑	 นางสาวกัญญาวีร์	 ชัยเพ็ชร 

	๒๑๘๒	 นางสาวขจีวรรณ	 สนิทมัจโร 

	๒๑๘๓	 นางสาวขวัญแก้ว	 คงแก้ว 

	๒๑๘๔	 นางสาวขวัญแก้ว	 เซ่งแซ่ 

	๒๑๘๕	 นางสาวจณิสตา	 บุญหวัง 

	๒๑๘๖	 นางสาวจารุวรรณ	 ลิ่มอรุณ 

	๒๑๘๗	 นางสาวจิตตินี	 มลิวงค์ 

	๒๑๘๘	 นางสาวจิรัชญา	 สุภาไชยกิจ 

	๒๑๘๙	 นางสาวจุฑามาส	 ด้ามทอง 

	๒๑๙๐	 นางสาวช่อลัดดา	 ต่อวิวรรธน์

	๒๑๙๑	 นางสาวดารารัตน์	 สิทธิฤทธิ์ 

	๒๑๙๒	 นางสาวตรีรัตน์	 ช่วยแท่น 

	๒๑๙๓	 นางสาวธันยพร	 สุคันธรัติ 

	๒๑๙๔	 นางสาวนลินา							กระจ่างพัฒน์วงษ์	

๒๑๙๕	 นางสาวนิตย์รดี	 ทินนิมิตร 

	๒๑๙๖	 นางสาวนิสารัตน์	 ภู่สิริรัตนะ 

	๒๑๙๗	 นางสาวปณิตา	 ดิรัญเพชร์ 

	๒๑๙๘	 นางสาวปรียาภรณ์	 พวงโมรา	

	๒๑๙๙	 นางสาวปวีณา	 สาระวารี 

	๒๒๐๐	 นางสาวปาริตา	 เอ็กหลี 

	๒๒๐๑	 นางสาวปิยนันท์	 ด�าทิพย ์

	๒๒๐๒	 นางสาวรัชฎาภรณ์	 ปิ่นทองพันธุ์	 

	๒๒๐๓	 นางสาวรัตน์ตญา	 มณีรัตน์ 

	๒๒๐๔	 นางสาวลินดา	 มุเก็ม 

	๒๒๐๕	 นางสาวลินดา	 หมานระเด็น	

	๒๒๐๖	 นางสาววรรณชนก	 สิทธิพงศ์ 

	๒๒๐๗	 นางสาววรรณิดา	 สุวรรณมณี 

	๒๒๐๘	 นางสาววิชุดา	 สารพัฒน์ 

	๒๒๐๙	 นางสาววิลาวรรณ	 จิตรตรง 

	๒๒๑๐	 นางสาวศมนวรรณ	 ลิ่มเครือยาน	 

	๒๒๑๑	 นางสาวศรุตา	 นุกูลสุวรรณ	 

	๒๒๑๒	 นางสาวศิโรชญา	 ศรีวะปะ 

	๒๒๑๓	 นางสาวสรวรรณ	 ขุนทอง

	๒๒๑๔	 นางสาวสายใหม่	 อธิราช 

	๒๒๑๕	 นางสาวสิรัญญา	 ช่วยนุกูล 

	๒๒๑๖	 นางสาวสุธิดา	 ทองวิเชียร 

	๒๒๑๗	 นางสาวสุภาพร	 ศรีปาน 

	๒๒๑๘	 นางสาวเสาวลักษณ์	 มะโร

	๒๒๑๙	 นางสาวอังคณา	 อินทเล 

	๒๒๒๐	 นางสาวอินทิรา	 เส้งคุ่ย 

	๒๒๒๑	 นายณัฐสิทธิ์	 จงรักษ์

	๒๒๒๒	 นายธัญธร	 มุสิกรักษ์

	๒๒๒๓	 นายภัคพงศ์	 สุวรรณเพชร	

	๒๒๒๔	 นายวสันต์	 สุวรรณกาญจน์	

	๒๒๒๕	 นายวุฒิภัทร	 ศรีโยม	

๒๒๒๖	 นายสุววัฒก์	 สุวรรณนิมิตร	

	๒๒๒๗	 นายอนพัทย์	 มัชฌิมาภิโร		

	๒๒๒๘	 นายอัฟนันท์	 มูซอ 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
	๒๒๒๙	 นางสาวกชาพร	 รุ่นมี 
	๒๒๓๐	 นางสาวกนกวรรณ	 จันทัน 
	๒๒๓๑	 นางสาวกูบัลกีส	 หมั่นยิ่ง
	๒๒๓๒	 นางสาวกูรอยละห์	 สาและ 
	๒๒๓๓	 นางสาวจริยา	 นิยมเดชา 
	๒๒๓๔	 นางสาวจิดาพา	 ศรีวิเศษ 
	๒๒๓๕	 นางสาวจิตติมา	 อินนุพัฒน์ 
	๒๒๓๖	 นางสาวจุฑามาศ	 บุญมี 
	๒๒๓๗	 นางสาวชฎาพร	 ทองนวล 
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	๒๒๓๘	 นางสาวชุติมา	 อัตปัญญา 
	๒๒๓๙	 นางสาวซาฮารูมี	 เบ็ญจุฬามาศ	
	๒๒๔๐	 นางสาวเซาเดาะห์	 ริทธิ์โต 
	๒๒๔๑	 นางสาวณัชชา	 เหมศิริ 
	๒๒๔๒	 นางสาวทักษพร	 บุญสุวรรณ 
	๒๒๔๓	 นางสาวธัณยากร	 เรศประดิษฐ์	 
	๒๒๔๔	 นางสาวธันย์ชนก	 พรหมอินทร์	 
	๒๒๔๕	 นางสาวนพวรรณ	 ขันทะเสน 
	๒๒๔๖	 นางสาวนภสร	 จอมศรี 
	๒๒๔๗	 นางสาวนภาพร	 เกตสุวรรณ 
	๒๒๔๘	 นางสาวนัดดา	 เพ็ชรสุวรรณ 
	๒๒๔๙	 นางสาวนัทลีภรณ์	 ชุมแก้ว 
	๒๒๕๐	 นางสาวนันทิสา	 แก้วเมือง 
	๒๒๕๑	 นางสาวนาตยา	 อินทสุวรรณ์ 
	๒๒๕๒	 นางสาวนุสรอ	 ยูโซ๊ะ 
	๒๒๕๓	 นางสาวนูรไลฮา	 สาเมาะ
	๒๒๕๔	 นางสาวนูรีซ๊ะห์	 มะโซะ
	๒๒๕๕	 นางสาวนูรีดา	 บัวนาค 
	๒๒๕๖	 นางสาวเบญจวรรณ	 วิเชียรทอง 
	๒๒๕๗	 นางสาวพัชริดา	 หนูพระอินทร์ 
	๒๒๕๘	 นางสาวพัชรินทร์	 นิลระตะ 
	๒๒๕๙	 นางสาวภวิศา	 ทองอยู่
	๒๒๖๐	 นางสาวรัตติกาล	 บุรุษราษฎร์ 
	๒๒๖๑	 นางสาววราภรณ์	 นุ่นสงค์ 
	๒๒๖๒	 นางสาวศิวะพร	 ชัยศิริ 
	๒๒๖๓	 นางสาวศุทธินี	 ฤทธิศักดิ์ 
	๒๒๖๔	 นางสาวสุกัลยา	 ชายใหญ่
	๒๒๖๕	 นางสาวสุกัลยา	 นิยมเดชา	
	๒๒๖๖	 นางสาวสุดารัตน์	 สุดเจริญ 
	๒๒๖๗	 นางสาวสุทธิกานต์	 อินทโชติ 
	๒๒๖๘	 นางสาวสุธาวัลย์	 หนูมาก 
	๒๒๖๙	 นางสาวสุนันทา	 วรศักดิ์นุกูล 
	๒๒๗๐	 นางสาวสุพรรษา	 ยิ่งยง 
	๒๒๗๑	 นางสาวสุภาวดี	 คีรีรัตน์ 

	๒๒๗๒	 นางสาวอนันตรา	 บัวศรี 
	๒๒๗๓	 นางสาวอรอุมา	 แก้วศรีทอง 
	๒๒๗๔	 นางสาวอังคณา	 จันทร์เกตุ 
	๒๒๗๕	 นางสาวอัญชญา	 มรรคาเขต 
	๒๒๗๖	 นางสาวอารยา	 แก้วฉาง 
	๒๒๗๗	 นางสาวฮุษณา	 ซารู 
	๒๒๗๘	 นายทนงศักดิ์	 ไกรเทพ 
	๒๒๗๙	 นายธีระวัฒน์	 ใหม่จุ้ย 
	๒๒๘๐	 นายปฏิวัฒ	 วิศุภการ 
	๒๒๘๑	 นายภารัช	 ตระกูลก�าจาย	
	๒๒๘๒	 นายวศิน	 สังข์หนุน 
	๒๒๘๓	 นายศาศวัต		 สมัยรัฐ
	๒๒๘๔	 นายศิวา	 ช่วยนวน	 	
	๒๒๘๕	 นายอภิวัฒน์	 ถาวรนุรักษ์ 
	๒๒๘๖	 นายเอกภพ	 สมใจ 
	๒๒๘๗	 นายฮัมดี	 มาหม๊ะ 
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
	๒๒๘๘	 นางสาวกานต์ธิดา	 สุขบูรณ์ 
	๒๒๘๙	 นางสาวกุลชลี	 อายุสุข 
	๒๒๙๐	 นางสาวจิรวดี	 เลี่ยมสุวรรณ	
	๒๒๙๑	 นางสาวฉันทิสา	 สุชาติ
	๒๒๙๒	 นางสาวชนัฐฐา	 ดวงสุวรรณ	
	๒๒๙๓	 นางสาวชนิกานต์	 บุญฉาย 
	๒๒๙๔	 นางสาวชุติมา	 คลองยวน	  
	๒๒๙๕	 นางสาวณัฐกานต์	 บิลหมัด	  
	๒๒๙๖	 นางสาวณัฐณิชา	 ธรรมวิเศษศักดิ์	
	๒๒๙๗	 นางสาวดนยา	 ขวัญนุ้ย	 	
	๒๒๙๘	 นางสาวธนาภา	 สุขสุวรรณ	 	
	๒๒๙๙	 นางสาวธมลวรรณ	 บุบผะโก 
	๒๓๐๐	 นางสาวนภชล	 คงพรม 
	๒๓๐๑	 นางสาวนันทฉัตร	 งามแม้น 
	๒๓๐๒	 นางสาวนิธิวดี	 พุดคุ้ม 
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	๒๓๐๓	 นางสาวปัณฑารีย์	 อรุณรักษ์ 
	๒๓๐๔	 นางสาวเปมิกา	 ติ้วสกุล 
	๒๓๐๕	 นางสาวพัชชนก	 นวลทอง 
	๒๓๐๖	 นางสาวภัทรมน	 เข็มจรัส 
	๒๓๐๗	 นางสาวเรืองทิพย์	 เจริญศรี 
	๒๓๐๘	 นางสาววนิดา	 วงษ์โรจนกุล		
	๒๓๐๙	 นางสาววรรณณิศา	 ศรีเพชร 
	๒๓๑๐	 นางสาววิภาวรรณ	 สุวรรณะ 
	๒๓๑๑	 นางสาววิสารัตถ์	 เจียวก๊ก 
	๒๓๑๒	 นางสาวศิริขวัญ	 เมฆตรง 
	๒๓๑๓	 นางสาวศุทธินี	 โทบุรี 
	๒๓๑๔	 นางสาวสุประวีณ์	 จันเกิด 
	๒๓๑๕	 นางสาวสุวนันท์	 สุวรรณ 
	๒๓๑๖	 นางสาวเสาวลักษณ์	 แท่นสุวรรณ 
	๒๓๑๗	 นางสาวอนิสรา	 พรหมเสนะ 
	๒๓๑๘	 นางสาวอรณิชา	 บุญรัตน์ 
	๒๓๑๙	 นางสาวอรอนงค์	 ขันทอง 
	๒๓๒๐	 นางสาวอรุณกมล	 หนูพุ่ม 
	๒๓๒๑	 นางสาวอัจฉราภรณ์	 แสงงาม 
	๒๓๒๒	 นางสาวอัญชลีภรณ์	 จิตตะศิริ 
	๒๓๒๓	 นางสาวอัมรา	 อินอาภรณ์ 
	๒๓๒๔	 นางสาวอามาริษา	 ทองฉีด 
	๒๓๒๕	 นางสาวอารียา	 เกยทอง 
	๒๓๒๖	 นายคุณากร	 มีล่อง 
	๒๓๒๗	 นายณัฐนนท์	 รังษีสว่าง 
	๒๓๒๘	 นายธวัชชัย	 อนันต์ 
	๒๓๒๙	 นายปภัทรภูมิ	 พินิจสกุล 
	๒๓๓๐	 นายปิยนัน	 ด�าสม 
	๒๓๓๑	 นายพิษณุ	 โสะสมาคม 
	๒๓๓๒	 นายรัฐศาสตร์	 คงไชย
	๒๓๓๓	 นายวรฉัตร	 เอียดแก้ว
	๒๓๓๔	 นายศิริภาคย์	 ยกส้าน 
	๒๓๓๕	 นายสุกฤษฎิ์	 เพ็ชรสงฆ์ 
	๒๓๓๖	 นายสุรเดช	 ประคุณหังสิต	

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 ๒๓๓๗	 นางสาวจุฑารัตน์	 พัชนะ 
	๒๓๓๘	 นางสาวชฎาพร	 จ�านงค ์
	๒๓๓๙	 นางสาวณณัฏฐา	 ผ่องแผ้ว 
	๒๓๔๐	 นางสาวดุษฎี	 ศิริวุฒิ 
	๒๓๔๑	 นางสาวถิรดา	 สัญวงค์
	๒๓๔๒	 นางสาวทิพย์นภา	 เพชรหนูเสด		
	๒๓๔๓	 นางสาวนภาวรรณ	 นาดอน 
	๒๓๔๔	 นางสาวนินูร์เดียนา	 แวกามา 
	๒๓๔๕	 นางสาวนิภาพร	 ยอดดี
	๒๓๔๖	 นางสาวบัณฑิตา	 ปิ่นพรหม 
	๒๓๔๗	 นางสาวปณิดา	 แก้วบริสุทธิ์ 
	๒๓๔๘	 นางสาวปรารถนา	 วงศ์วัฒน์
	๒๓๔๙	 นางสาวปิยะรัตน์	 แซ่ย่วน
	๒๓๕๐	 นางสาวพิชญากร	 ดิสถาพร
	๒๓๕๑	 นางสาวฟาริดา	 ห้วยจันทร์
	๒๓๕๒	 นางสาวภาวนิศ	 แก้วกูล 
	๒๓๕๓	 นางสาวมณีรัตน์	 เพ็ชรวงศ์ 
	๒๓๕๔	 นางสาวรอปิอะ	 สุหลง
	๒๓๕๕	 นางสาวรอฮานา	 เจ๊ะหน๊ะ
	๒๓๕๖	 นางสาวสุขจิตร	 เส้งวุ่น
	๒๓๕๗	 นางสาวสุฑารัตน์	 สายทอง 
	๒๓๕๘	 นางสาวสุภัสษร	 เภอบาล 
	๒๓๕๙	 นางสาวสุภาภรณ์	 ศรีไชย 
	๒๓๖๐	 นางสาวเสาวภา	 ศรีเนตร 
	๒๓๖๑	 นางสาวโสภา	 คงถิ่น 
	๒๓๖๒	 นางสาวหาสานะห์	 แวสามะ 
	๒๓๖๓	 นางสาวอังคณา	 หาบยูโซะ 
	๒๓๖๔	 นางสาวอาทิตย์ธันวา	ทองมณี 
	๒๓๖๕	 นางสาวอารยา	 แซ่หลี 
	๒๓๖๖	 นางสาวอูแมกลือซง	 ซอซา 
	๒๓๖๗	 นายกามารูเด็ง	 สีโยง 
	๒๓๖๘	 นายกูบารง	 แซแร 
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	๒๓๖๙	 นายเจษฎา	 นุ่มนิ่ม 
	๒๓๗๐	 นายฐาปกิจ	 วงษ์ชนะ 
	๒๓๗๑	 นายณัฐภรณ์	 กระบัตร 
	๒๓๗๒	 นายธนาธิป		 ลัภบุญ 
	๒๓๗๓	 นายนรวีร์	 เริงนันทกร 
	๒๓๗๔	 นายปิยพนธ์	 โชติรัตน์ 
	๒๓๗๕	 นายรัฐพงศ์	 ทองด�า 
	๒๓๗๖	 นายศุภชัย	 ดาวัน 
	๒๓๗๗	 นายสมสวัสดิ์	 คงบัน 
	๒๓๗๘	 นายสยมภู	 เดชะ 
	๒๓๗๙	 นายสุธน	 พรมสวัสดิ์ 
	๒๓๘๐	 นายไสอาซัน	 ไสดือราแม 
	๒๓๘๑	 นายหวันสบีรอน	 ฮะอุรา 
	๒๓๘๒	 นายอภิรักษ์	 พรหมเพชร 
	๒๓๘๓	 นายอาลียะ	 สามุ 
	๒๓๘๔	 นายอิบรอเฮง	 หะยีสาเมาะ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
	๒๓๘๕	 นางสาวกมลชนก	 ตรีพันธ์ 
	๒๓๘๖	 นางสาวฉัตริกา	 ราชเมืองขวาง 
	๒๓๘๗	 นางสาวชวพร	 ไชยมะโณ 
	๒๓๘๘	 นางสาวณัฐกานต์	 ปิลกะพันธ์ 
	๒๓๘๙	 นางสาวธนพรรณ	 ศรีสุขใส 
	๒๓๙๐	 นางสาวธมลวรรณ	 วงวอน 
	๒๓๙๑	 นางสาวนัฐฌิมา	 แสงแก้ว 
	๒๓๙๒	 นางสาวเนตรชนก	 อุไรรัตน์ 
	๒๓๙๓	 นางสาวภัทรกันย์	 บุญคง 
	๒๓๙๔	 นางสาวศศิกร	 สุริยันยงค์ 
	๒๓๙๕	 นางสาวศิริโสภา	 บิลญฤทธิ์	 	
	๒๓๙๖	 นางสาวอังคณา	 พิทักษ์ณรงค์	
	๒๓๙๗	 นายตะวัน	 หมาดทิ้ง 
	๒๓๙๘	 นายธงไทย	 เวชศาสตร์ 
	๒๓๙๙	 นายยุทธศักดิ์	 อุปมล 

	๒๔๐๐	 นายลัทธพล	 ทองศรีจันทร์ 
	๒๔๐๑	 นายวนัสบดี	 พลายด้วง 
	๒๔๐๒	 นายสิทธิศักดิ์	 มุลชะรัด	 	
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 
 ๒๔๐๓	 นางสาวกนก	 เตี้ยเสมอเชื้อ	
	๒๔๐๔	 นางสาวกนกวรรณ	 สมรูป 
	๒๔๐๕	 นางสาวกมลวรรณ	 อินทปาน 
	๒๔๐๖	 นางสาวกานต์ธีรา	 พิพัฒน์ชวลิต	
	๒๔๐๗	 นางสาวกุลนิดา	 สุวรรณบ�ารุง	
	๒๔๐๘	 นางสาวจันทร์วลัย	 เหลืองเพชรงาม 
	๒๔๐๙	 นางสาวจิรภัทร์	 คงอ่อน 
	๒๔๑๐	 นางสาวฉัตรกาญจน์	 จันแก้ว 
	๒๔๑๑	 นางสาวชฎาพร	 ถิระผะลิกะ 
	๒๔๑๒	 นางสาวชลลดา	 เกตุเทพ 
	๒๔๑๓	 นางสาวเชษฐ์ธิดา	 จันทร์ประเสริฐ	
	๒๔๑๔	 นางสาวณัฐวดี	 ราชพลี 
	๒๔๑๕	 นางสาวณิชากร	 หลิมสิริภาพ	 
	๒๔๑๖	 นางสาวดุษฎี	 ศรีนาค 
	๒๔๑๗	 นางสาวดุสิดา	 ทวีกุล 
	๒๔๑๘	 นางสาวทิพวรรณ	 วงค์จันทร์ 
	๒๔๑๙	 นางสาวธมลวรรณ	 ขอสันติวิวัฒน์	
	๒๔๒๐	 นางสาวธันย์ชนก	 บุญเดช 
	๒๔๒๑	 นางสาวธิดารัตน์	 แสงสุมโน 
	๒๔๒๒	 นางสาวนพวรรณ	 พันธ์เกต 
	๒๔๒๓	 นางสาวนภาวรรณ	 สีเงินยวง 
	๒๔๒๔	 นางสาวนันทกา	 แก้วบุตรหรั่ง	
	๒๔๒๕	 นางสาวนุชจรีย์	 เรียนมาแทน	
	๒๔๒๖	 นางสาวบุณยรัตน์	 งามข�า	 	
	๒๔๒๗	 นางสาวปนัดดา	 คุณชญานันท์ 
	๒๔๒๘	 นางสาวปัทมา	 แวกิจิ	 	
	๒๔๒๙	 นางสาวปิยาภา	 ศิริไพรวัน 
	๒๔๓๐	 นางสาวปุณฑริก	 มีสุขศรี 
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	๒๔๓๑	 นางสาวผุสิตา	 ขวัญนุ้ย 
	๒๔๓๒	 นางสาวพรทิพย์	 คงเชื้อจีน
	๒๔๓๓	 นางสาวพัชรพร	 คุ่ยยกสุย 
	๒๔๓๔	 นางสาวพัสตราภรณ์	 ศิรินทร์ 
	๒๔๓๕	 นางสาวภัทรกันต์	 ศรีช่วย 
	๒๔๓๖	 นางสาวภิญญาพร	 เพชรศรีเปีย 
	๒๔๓๗	 นางสาวมณฑาทิพย์	 ล่องแดง 
	๒๔๓๘	 นางสาวมนัชนันทน์	 กระแสร์สาร 
	๒๔๓๙	 นางสาวมาริษา	 จุลจินดา 
	๒๔๔๐	 นางสาวรุ่งอรุณ	 มูลทอง 
	๒๔๔๑	 นางสาวลัดดาวัลย์	 โชติวนาวรรณ	
	๒๔๔๒	 นางสาววรฤทัย	 จันทร์เลื่อน 
	๒๔๔๓	 นางสาววราพร	 รักชุม 
	๒๔๔๔	 นางสาววิชชุกร	 รามอินทร์ 
	๒๔๔๕	 นางสาววิภาวรรณ	 แซ่ตั้ง 
	๒๔๔๖	 นางสาววิศัลย์ศยา	 ประสิทธิชัยวุฒิ	
	๒๔๔๗	 นางสาวศิริพร	 ครุพงศ์สิริ	 	
	๒๔๔๘	 นางสาวศิริพร	 หนูกรุโณ	 	
	๒๔๔๙	 นางสาวสมฤทัย	 สุวรรณหลิ่ม		
	๒๔๕๐	 นางสาวสุนิษา	 ค�าทอง	 	
	๒๔๕๑	 นางสาวสุวิลักษณ์	 อินทร์จันทร์		
	๒๔๕๒	 นางสาวอัญชณา	 เสรมราษฎร์		
	๒๔๕๓	 นายโกศล	 จันทร์บุญพิทักษ์	
	๒๔๕๔	 นายทศพร	 แซ่ยุ้ง	 	
	๒๔๕๕	 นายยุทธการ	 รัตนะ	
 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
	๒๔๕๖	 นายธนยศ	 ทวิชศรี	
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาภาษาไทย 
 ๒๔๕๗	 นางสาวจิรัญญา	 อินท่าม	 	
	๒๔๕๘	 นางสาวฐาณิชญาณ์	 มาศเมฆ	 	

	๒๔๕๙	 นางสาวณัฐกานต์	 เกตุแก้ว	 	
	๒๔๖๐	 นางสาวณัฐธิดา	 วิริยะสัทธา	 	
	๒๔๖๑	 นางสาวถลัชนันท์	 เนตรบุตร	 	
	๒๔๖๒	 นางสาวธารารัตน์	 บุรีศรี	 	
	๒๔๖๓	 นางสาวธิดารัตน์	 ร�าเทียมเมฆ		
	๒๔๖๔	 นางสาวปวีณ์นุช	 ด้วงสูงเนิน	 	
	๒๔๖๕	 นางสาวพิมพกานต์	 ยอดสวัสดิ์	 	
	๒๔๖๖	 นางสาวภาวิดา	 บุญสนอง	 	
	๒๔๖๗	 นางสาวมธุริน	 หมันเจริญ	 	
	๒๔๖๘	 นางสาววิมลสิริ	 พูลศิลป์	 	
	๒๔๖๙	 นางสาวสารีนา	 อุมา	 	
	๒๔๗๐	 นางสาวสินีนาฎ	 สุวรรณโณ	 	
	๒๔๗๑	 นางสาวเสาวรส	 หนูด้วง	 	
	๒๔๗๒	 นางสาวเสาวลักษณ์	 รักเหมือน	 	
	๒๔๗๓	 นางสาวอมรรัตน์	 เกื้อเส้ง	 	
	๒๔๗๔	 นางสาวอมรา	 ปานศรีเส้ง	 	
	๒๔๗๕	 นางสาวอัสมาห์	 อะกอลี	 	
	๒๔๗๖	 นายการียา	 ยูโซ๊ะ	 	
	๒๔๗๗	 นายกิตติศักดิ์	 แดงศรี	 	
	๒๔๗๘	 นายไพรัช	 นิลวรรณ	 	
	๒๔๗๙	 นายภานุวัฒน์	 มานพ	 	
	๒๔๘๐	 นายวิศิษฐ์	 ปรียานนท์	 	
	๒๔๘๑	 นายอดิศร	 วงษ์นา	
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษามลายู 
 ๒๔๘๒	 นางสาวกนกศรี	 เอียดเนตร	 	
	๒๔๘๓	 นางสาวกูตัสนีม	 กูสกุล	 	
	๒๔๘๔	 นางสาวจาริณี	 เส็นอี	 	
	๒๔๘๕	 นางสาวซอฮาบีย๊ะ	 เบ็ญดือราแม	
	๒๔๘๖	 นางสาวซาฮารา	 เจะและ	 	
	๒๔๘๗	 นางสาวซุฟยานี	 สาเมาะ	 	
	๒๔๘๘	 นางสาวดารุณี	 สูน่าหู	 	
	๒๔๘๙	 นางสาวน�้าฝน	 หวังสป	 	
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	๒๔๙๐	 นางสาวนุสรียา	 สามะ	 	
	๒๔๙๑	 นางสาวนูรมา	 สมาแอ	  
	๒๔๙๒	 นางสาวนูรมา	 สาและ	 	
	๒๔๙๓	 นางสาวฟาฎีล๊ะ	 โสดาหวัง	 	
	๒๔๙๔	 นางสาวมณีรัตน์	 จีนกลับ	 	
	๒๔๙๕	 นางสาวมาลาตี	 เสียมไหม	 	
	๒๔๙๖	 นางสาวยูสรี	 ดอเส็น	 	
	๒๔๙๗	 นางสาวรุสนี	 เจ๊ะอาหวัง	 	
	๒๔๙๘	 นางสาวสุกัญญา	 หมัดอะดั้ม	 	
	๒๔๙๙	 นางสาวอัยนี	 ลาเตะ	 	
	๒๕๐๐	 นางสาวอัสมาอ์	 สาหรี	 	
	๒๕๐๑	 นายฟิกรี	 ปิ		 	
๒๕๐๒	 นายวิวัฒน์	 บิลหัด	 	
	๒๕๐๓	 นายศักดิ์กรินทร์	 ยอ	 	
	๒๕๐๔	 นายอับดุลฮากีม	 สนู	 	
	๒๕๐๕	 นายอัสรี	 มือลี	 	
	๒๕๐๖	 นายอาหะหมัด	 กอตอ	 	
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
	๒๕๐๗	 นางสาวกาญจนา	 พุ่มห่อ	 	
	๒๕๐๘	 นางสาวจิราพร	 คงเรือง	 	
	๒๕๐๙	 นางสาวจิราพัชร	 แก้วนุ้ย	 	
	๒๕๑๐	 นางสาวจิราภรณ์	 ก่อเกียรติกานต์	
	๒๕๑๑	 นางสาวชลนิสา	 แดงช่วง	 	
	๒๕๑๒	 นางสาวชลิตา	 เก็มเบ็นหมาด	
	๒๕๑๓	 นางสาวชลิตา	 พันธุสะ	 	
	๒๕๑๔	 นางสาวชาลินี	 บุญสวัสดิ์	 	
	๒๕๑๕	 นางสาวซาราฮ์	 หมัดบิลเฮด		
	๒๕๑๖	 นางสาวญาโณทัย	 ชุมศรีเมฆ	 	
	๒๕๑๗	 นางสาวฐิตารีย์	 ขาวเผือก	 	
	๒๕๑๘	 นางสาวณัฐวรรณ	 ทวีพงศ์ศักดิ์		
	๒๕๑๙	 นางสาวทิพวรรณ	 ศรีสุข	 	
	๒๕๒๐	 นางสาวธดาภรณ์	 ศรีวิสัย	 	

	๒๕๒๑	 นางสาวนรานุช	 ปรีชา	 	
	๒๕๒๒	 นางสาวนันต์อร	 พูลสวัสดิ์	 	
	๒๕๒๓	 นางสาวนันทิตา	 พรมโสภา	 	
	๒๕๒๔	 นางสาวนามทิพย์	 อักษรวงศ์	 	
	๒๕๒๕	 นางสาวนิตชรัตน์	 นิลวิเชียร	 	
	๒๕๒๖	 นางสาวนิศากานต์	 ลาภาวชิรากูล	
	๒๕๒๗	 นางสาวนูรฮาฟีซา	 แลซอ	 	
	๒๕๒๘	 นางสาวบุษกร	 ฤทธิสาคร	 	
	๒๕๒๙	 นางสาวเบญจพร	 ภาชนะ	 	
	๒๕๓๐	 นางสาวเบญญาดา	 สูงใหญ่	 	
	๒๕๓๑	 นางสาวปรานัสดา	 นุ่มศึก	 	
	๒๕๓๒	 นางสาวพิชญา	 ศักราพร	 	
	๒๕๓๓	 นางสาวพิมพ์ยาห์	 ชูเมือง	 	
	๒๕๓๔	 นางสาวฟัตมา	 บากา	 	
	๒๕๓๕	 นางสาวฟาติน	 มะลีแว	 	
	๒๕๓๖	 นางสาวภรัณยา	 พุฒแก้ว	 	
	๒๕๓๗	 นางสาวภัทรสุดา	 ยิ่งสวัสดิ์	 	
	๒๕๓๘	 นางสาวภัทริกา	 พิริยะภาคย์		
	๒๕๓๙	 นางสาวมิธิรา	 พิริยะภาคย์		
	๒๕๔๐	 นางสาวมูสพีรอฮ	 สาและเม็ง	 	
	๒๕๔๑	 นางสาวรจนา	 ทิพย์ประเสริฐ	
	๒๕๔๒	 นางสาววรรณนิสา	 เนตรทองค�า		
	๒๕๔๓	 นางสาววรวรรณ	 พันธ์รอด	 	
	๒๕๔๔	 นางสาววราภรณ์	 บุญส่ง	 	
	๒๕๔๕	 นางสาววิมลิน	 ราชา	 	
	๒๕๔๖	 นางสาวเวณิกา	 บุษบงค์	 	
	๒๕๔๗	 นางสาวศุณิสา	 คงพรหม	 	
	๒๕๔๘	 นางสาวสิริลปวีณ์	 อัคคีสุวรรณ์		
	๒๕๔๙	 นางสาวสุกัญญา	 เดโชศาสตร์		
	๒๕๕๐	 นางสาวสุมาลี	 รุ่งนพกิจไพศาล	
	๒๕๕๑	 นางสาวหฤทัย	 นวลละออง		
	๒๕๕๒	 นางสาวหฤทัย	 สาวินาจ	 	
	๒๕๕๓	 นางสาวอมรรัตน์	 แสงเงิน	 	
	๒๕๕๔	 นางสาวอามามี	 ดอเล๊าะ	 	
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	๒๕๕๕	 นางสาวอาอีเสาะ	 กูวิง	 	
	๒๕๕๖	 นางสาวอินทุอร	 ศิริพันธ์	 	
	๒๕๕๗	 นายจิระเดช	 ค�าธร	 	
	๒๕๕๘	 นายณัฏฐชัย	 เกตุแก้ว	 	
	๒๕๕๙	 นายธมล	 สุขโข	 	
	๒๕๖๐	 นายพงศ์ธร	 นันทบุตร	 	
	๒๕๖๑	 นายยูกิฟลี	 หะยีเต๊ะ	 	
	๒๕๖๒	 นายยูฮัน	 สาแม	 	
	๒๕๖๓	 นายวุฒิสุชา	 สุภาพ	 	
	๒๕๖๔	 นายสิทธิกร	 ตรีวรรณจุฑา	
	๒๕๖๕	 นายสุทธิชัย	 ดวงใส	
 
ศลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาสารสนเทศศกึษา 
	๒๕๖๖	 นางสาวกมลนัทธ์	 สิทธี	 	
	๒๕๖๗	 นางสาวกัณห์นิฌามา		 ณัฐกรจิรกุล	
	๒๕๖๘	 นางสาวเกวลิน	 ลาภมาก	 	
	๒๕๖๙	 นางสาวขนิษฐา	 วัฒนะนุกูล	
๒๕๗๐	 นางสาวณัฐณิตา	 โชติธรรมโม		
๒๕๗๑	 นางสาวต่วนฟัตฮียะห์	 โตะกูบาฮา	
	๒๕๗๒	 นางสาวผกามาส	 สุทธินวล	 	
	๒๕๗๓	 นางสาวยาวาเฮ	 มะนูวา	 	
	๒๕๗๔	 นางสาวศรัณยา	 เมฆหมอก	 	
	๒๕๗๕	 นางสาวศุภมาส	 ถาวรนุรักษ์	 	
	๒๕๗๖	 นางสาวอัลลนา	 เสมอสา	 	
	๒๕๗๗	 นายจักรพงศ์	 ชุมไชโย	 	
	๒๕๗๘	 นายณัชพล	 อุดมรัศมีอภิกุล	
	๒๕๗๙	 นายปรนาท	 บุญรอง	 	
	๒๕๘๐	 นายศักดิธัช											ประเสรฐิเพชรมณ ี

วทิยาศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 ๒๕๘๑	 นายเจษฎา	 โดดโดย	

วทิยาศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง 
สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม 
 ๒๕๘๒	 นางสาวอารียา	 เพอสะและ 

วทิยาศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง 
สาขาวิชาชีววิทยา 
	๒๕๘๓	 นางสาวคามีละห์	 เบ็ญอับดุลรอซีด	
 
วทิยาศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง 
สาขาวชิาเทคโนโลยแีละการจดัการพลงังาน 
	๒๕๘๔	 นายนพพร	 พรหมสาลี	 	
	๒๕๘๕	 นายพงษ์ศักดิ์	 มะขามป้อม		
    
วทิยาศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
	๒๕๘๖	 นายสิทธิศักดิ์	 รักยิ่ง	

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
	๒๕๘๗	 นางสาวกนกวรรณ	 กวมทรัพย์	 	
	๒๕๘๘	 นางสาวกุลวรางค์	 มรดกเกษม	 	
	๒๕๘๙	 นางสาวเกวลี	 มณีล�่า	 	
	๒๕๙๐	 นางสาวขวัญฤดี	 สะอาด	 	
	๒๕๙๑	 นางสาวจริยา	 เขียวน้อย	 	
	๒๕๙๒	 นางสาวจิรนันท์	 ศรียวง	 	
	๒๕๙๓	 นางสาวเจนจิรา	 ค�าแหง	 	
	๒๕๙๔	 นางสาวชลภิชา	 รอดทิม	 	
	๒๕๙๕	 นางสาวชารีต้า	 หมัดเต๊ะ	 	
	๒๕๙๖	 นางสาวชุลีพร	 ก�าปา	 	
	๒๕๙๗	 นางสาวซูไฮนี	 สิรอมา	 	
	๒๕๙๘	 นางสาวญาณนันท์	 คงบุรี	 	
	๒๕๙๙	 นางสาวดวงกมล	 รักศีล	 	
	๒๖๐๐	 นางสาวนิตยา	 อินทฤทธิ์	 	
	๒๖๐๑	 นางสาวนูรฟาดียา	 สะตือบา	 	
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	๒๖๐๒	 นางสาวปาซียะห์	 ตือบิงหม๊ะ	 	
	๒๖๐๓	 นางสาวปารณีย์	 เลื่องวาณิชย์		
	๒๖๐๔	 นางสาวเพชร	 คงพล	 	
	๒๖๐๕	 นางสาวมูนีเราะ	 ฮามะ	 	
	๒๖๐๖	 นางสาวยามีละ	 อาแด	 	
	๒๖๐๗	 นางสาววิลาวรรณ	 หนูศิริ	 	
	๒๖๐๘	 นางสาวศศิกานต์	 ทองสาย	 	
	๒๖๐๙	 นางสาวศิริพร	 สุขเกษม	 	
	๒๖๑๐	 นางสาวศิริวรรณ	 วัดพรหม	 	
	๒๖๑๑	 นางสาวสิรินาถ	 นวลวัฒน์	 	
	๒๖๑๒	 นางสาวสุกัญญา	 อะสัน	 	
	๒๖๑๓	 นางสาวสูรยาณี	 แดเบาะ	 	
	๒๖๑๔	 นางสาวหทัยชนก	 เมืองทรัพย์	 	
	๒๖๑๕	 นางสาวอมรรัตน์	 รักงาม	 	
	๒๖๑๖	 นางสาวอจัฉราพรรณ	 พลเยี่ยมแสน	
	๒๖๑๗	 นายธีรพล	 นพพานิช	 	
	๒๖๑๘	 นายพรประสิทธิ์	 ไชยยศ	

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคม ี
 ๒๖๑๙	 นางสาวกมลวรรณ	 ขวัญพรมศรี		
	๒๖๒๐	 นางสาวกุลนาถ	 บุญแก้ว	 	
	๒๖๒๑	 นางสาวขวัญธิดา	 จันทร์พรหมศรี	
	๒๖๒๒	 นางสาวจันทร์ทิมา	 ธรฤทธิ์	 	
	๒๖๒๓	 นางสาวจิราภา	 ไชยแก้ว	 	
	๒๖๒๔	 นางสาวจีราพร	 ศรีคราม	 	
	๒๖๒๕	 นางสาวชุติมา	 คงจันทร์		 	
	๒๖๒๖	 นางสาวซากีนะห์	 เซ็ง	 	
	๒๖๒๗	 นางสาวโซเฟีย	 สมานการดี	 	
	๒๖๒๘	 นางสาวนฤมล	 นาคประดับ		
	๒๖๒๙	 นางสาวนูรไอนี	 แวกะจิ	 	
	๒๖๓๐	 นางสาวนูรีซัน	 สาและ		 	
	๒๖๓๑	 นางสาวปกรแก้ว	 ขันแข็ง	 	
	๒๖๓๒	 นางสาวปรียาภรณ์	 อินทโร	 	

	๒๖๓๓	 นางสาวฟาตีฮะห์	 โตะตะเซะ	 	
	๒๖๓๔	 นางสาวฟิรดาว	 สีหมัด	 	
	๒๖๓๕	 นางสาวฟิรดาวส์	 มะเซ็ง	 	
	๒๖๓๖	 นางสาวมาดีฮะ	 สะมะแอ	 	
	๒๖๓๗	 นางสาวมาริสา	 หยงสตาร์	 	
	๒๖๓๘	 นางสาววาสนา	 แซ่เลี้ยว	 
	๒๖๓๙	 นางสาวสุดารัตน์	 สถิตย์		 	
	๒๖๔๐	 นางสาวสุธิดา	 มาศโอสถ		 	
	๒๖๔๑	 นางสาวสุรีย์พร	 รักษารัตน์		 	
	๒๖๔๒	 นางสาวอรอนงค์	 พลูหนัง	 	
	๒๖๔๓	 นางสาวอาตีก๊ะ	 อาแด	 	
	๒๖๔๔	 นายณัฐภูมิ	 เหนียดบุตร		
	๒๖๔๕	 นายอัฟฟันธ์	 แวบือราเฮ็ง		
	๒๖๔๖	 นายฮาฟีส	 อายุ	 	
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
 ๒๖๔๗	 นางสาวกมลรัตน์	 จันปราด	 	
	๒๖๔๘	 นางสาวจิตรานุช	 ขุนทอง	 	
	๒๖๔๙	 นางสาวจินดา	 ด�าวุ่น	 	
	๒๖๕๐	 นางสาวจิราภรณ์	 ช่วยเพชร	 	
	๒๖๕๑	 นางสาวจุฑารัตน์	 สุขไสย	 	
	๒๖๕๒	 นางสาวธนพัฒน์	 ฆังคะมโณ	 	
	๒๖๕๓	 นางสาวบุษยา	 เอียดแก้ว	 	
	๒๖๕๔	 นางสาวประภัสสร	 โกศล	 	
	๒๖๕๕	 นางสาวประวีณา	 ไปแดน	 	
	๒๖๕๖	 นางสาวปัทมา	 กลับดี	 	
	๒๖๕๗	 นางสาวรอฮานี	 อูเมง	 	
	๒๖๕๘	 นางสาววิไลลักษณ์	 เเดนนาเลิศ	 	
	๒๖๕๙	 นางสาวศิรินญา	 สุขงาม	
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วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
	๒๖๖๐	 นางสาวกรรณิกา	 พฤษวานิช	 	
	๒๖๖๑	 นางสาวกษพร	 ใหมอ่อน	 	
	๒๖๖๒	 นางสาวกัญญา	 หลงโดย	 	
	๒๖๖๓	 นางสาวขวัญตา	 โทบุรี	 	
	๒๖๖๔	 นางสาวจอมขวัญ	 ถุงแก้ว	 	
	๒๖๖๕	 นางสาวจิตบุณย์	 จงรัก	 	
	๒๖๖๖	 นางสาวเจนจิรา	 แซ่ตัง	 	
	๒๖๖๗	 นางสาวซุลฟา	 มะมิง	 	
	๒๖๖๘	 นางสาวณัฐวดี	 ปราบทมูล	 	
	๒๖๖๙	 นางสาวตอฮีเราะห์	 ปาแนจะกะ		
	๒๖๗๐	 นางสาวธนภรณ์	 เจ๊ะดะระหมาน 
	๒๖๗๑	 นางสาวนัฎฐิกา	 รัตนนิยม	 	
	๒๖๗๒	 นางสาวนิธิมา	 คงศรี	 	
	๒๖๗๓	 นางสาวนิภาราตี	 เขียวชอุ่ม	 	
	๒๖๗๔	 นางสาวนูรดีรา	 เจ๊ะเล๊าะ	 	
	๒๖๗๕	 นางสาวปรียานุช	 พรเลิศอนันต์		
	๒๖๗๖	 นางสาวพันธิสา	 แก้วประสิทธิ์	
	๒๖๗๗	 นางสาวพาตีฮะห์	 บือราเฮง	 	
	๒๖๗๘	 นางสาวพิชญดา	 นาคอ่อน	 	
	๒๖๗๙	 นางสาวเพ็ญศิริรัตน์	 ขุนสมุทร	 	
	๒๖๘๐	 นางสาวภานุชจรีย์	 ว่องไว	 	
	๒๖๘๑	 นางสาวมรกต	 แซ่เจง	 	
	๒๖๘๒	 นางสาวรัชดาภรณ์	 ลูกสะเดา	 	
	๒๖๘๓	 นางสาววารุณี	 ดอเล๊าะ	 	
	๒๖๘๔	 นางสาวศรัณญา	 สุวรรณโณ	 	
	๒๖๘๕	 นางสาวศศิธร	 สุขนุ่ม	 	
	๒๖๘๖	 นางสาวศศิธร	 เพชรนวล	 	
	๒๖๘๗	 นางสาวอรทนา	 ยอดณรงค์	 	
	๒๖๘๘	 นางสาวอามานี	 ยามูสะนอ	 	
	๒๖๘๙	 นางสาวอูมมี	 แขวงบู	 	
	๒๖๙๐	 นางสาวอูแมมูเน๊าะ	 รอแม	 	
	๒๖๙๑	 นายชาติภูมิ	 ชูทิ่ง	 	

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 
	๒๖๙๒	 นางสาวกวินนาฎ	 สงสุรินทร์	 	
	๒๖๙๓	 นางสาวกัญชลีภรณ์	 เรืองศรี	 	
	๒๖๙๔	 นางสาวกิตติยาภรณ์	 หยู่มุ้ย	 	
	๒๖๙๕	 นางสาวจารุวรรณ	 พัฒนภากรณ์	
	๒๖๙๖	 นางสาวจุฑารัตน์	 กรดสัน	 	
	๒๖๙๗	 นางสาวณัฏฐกานต์	 ศิริพันธ์	 	
	๒๖๙๘	 นางสาวณัฐพร	 ทองรักษา	 	
	๒๖๙๙	 นางสาวณัฐสุดา	 กุลวงศ์	
	๒๗๐๐	 นางสาวธนาภรณ์	 มีภพ	 	
	๒๗๐๑	 นางสาวธมลวรรณ	 แก้วศรี	 	
	๒๗๐๒	 นางสาวนุจรี	 เคล้าละม่อม		
	๒๗๐๓	 นางสาวนูรไอนี	 บูเกะ	 	
	๒๗๐๔	 นางสาวนูรไอนี	 มะแซ	 	
	๒๗๐๕	 นางสาวนูรีซัน	 สะอุ	 	
	๒๗๐๖	 นางสาวปัฐมาวดี	 ขวัญเนียม	 	
	๒๗๐๗	 นางสาวปิยนุช	 มาพูล	 	
	๒๗๐๘	 นางสาวปิยะลักษณ์	 อังคะวัฒนา		
	๒๗๐๙	 นางสาวพรรณพิลาส	 ด�าแก้ว	 	
	๒๗๑๐	 นางสาวพิจิตรา	 อินทรคง	 	
	๒๗๑๑	 นางสาวฟาตีฮะห์	 อุเซ็ง	 	
	๒๗๑๒	 นางสาวภาวินี	 นาคพน	 	
	๒๗๑๓	 นางสาวยาวารียะ	 นาสอบง	 	
	๒๗๑๔	 นางสาวรังสิยา	 จิตรีนพ	 	
	๒๗๑๕	 นางสาวรุ่งฤดี	 ชูศรีขวัญ	 	
	๒๗๑๖	 นางสาวรุ่งฤดี	 แววทองรักษ์	
	๒๗๑๗	 นางสาววิมลสิริ	 เหมมา	 	
	๒๗๑๘	 นางสาวแวนูรมี	 กุแวกามา	 	
	๒๗๑๙	 นางสาวสุดธิดา	 จันทร์เลื่อน	 	
	๒๗๒๐	 นางสาวสุนิสา	 เพชรเรือนทอง	
	๒๗๒๑	 นางสาวสุวนันท์	 สาระทิพย์	 	
	๒๗๒๒	 นางสาวสุวภัทร	 จิตรแก้ว	 	
	๒๗๒๓	 นางสาวโสรายา	 วาหะ	 	
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	๒๗๒๔	 นางสาวหทัยชนก	 ศรีสุวรรณ	 	
	๒๗๒๕	 นางสาวอภิญญา	 คงเซ็น	 	
	๒๗๒๖	 นางสาวอาทิตยา	 เหล็มปาน		 	
	๒๗๒๗	 นางสาวอารีน่า	 เหล็มปาน	 	
	๒๗๒๘	 นางสาวอุมาพร	 ณ	ระนอง	 	
	๒๗๒๙	 นางสาวอุทุมพร	 เชาว์ช่าง	 	
	๒๗๓๐	 นางสาวไอลดา	 มิดุหมัด	 	
	๒๗๓๑	 นางสาวฮันนาน	 หะยีสาแม	 	
	๒๗๓๒	 นางสาวฮัมดีย๊ะห์	 เจ๊ะเยะ	 	
	๒๗๓๓	 นางสาวฮูดาดีนี	 ดาโอ๊ะ	 	
	๒๗๓๔	 นายกิตติพงษ์	 ศรีกุมาร	 	
	๒๗๓๕	 นายจรัญ	 ปัจฉิมเพ็ชร	 	
	๒๗๓๖	 นายจีรวุฒิ	 เพิ่มพูล	 	
	๒๗๓๗	 นายอรรถชัย	 เกื้อกูล	 	
	๒๗๓๘	 นายอาหามะ	 ผูหาดา	

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีและการจัดการพลงังาน 
	๒๗๓๙	 นางสาวกนกวรรณ	 กอแก้ว	 	
	๒๗๔๐	 นางสาวกุลกาญจน์	 หวานรอบรู้		
	๒๗๔๑	 นางสาวจิราพร	 คงแจ่ม	 	
	๒๗๔๒	 นางสาวจุฑามาศ	 ชูมณี	 	
	๒๗๔๓	 นางสาวนุจรีย์	 เจ๊ะยะหลี	 	
	๒๗๔๔	 นางสาวหทัยทิพย์	 สายัณห์	 	
	๒๗๔๕	 นายณฐกร	 สุวรรณโณ	 	
	๒๗๔๖	 นายพงษ์ศักดิ์	 ทรัพยาสาร	

วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
	๒๗๔๗	 นางสาวจิราภรณ์	 เมืองกลัด	 	
	๒๗๔๘	 นางสาวจิราภรณ์	 ใหม่ชู	 	
	๒๗๔๙	 นางสาวจุฑามาศ	 ด้วงฉีด	 	
	๒๗๕๐	 นางสาวน�้าฝน	 สุนันทวงศ์	 	
	๒๗๕๑	 นางสาวนูรวาณี	 ลาเตะ	 	

	๒๗๕๒	 นางสาวยอดยิหวา	 มากสง	 	
	๒๗๕๓	 นางสาวสวรส	 อานันท์สันติ		
	๒๗๕๔	 นางสาวสุภาพัฒน์	 ประทุมศรี	 	
	๒๗๕๕	 นางสาวฮาซานาห์	 กอและ	 	
	๒๗๕๖	 นายเฉลิมชัย	 ท�าพะพันนะ		
	๒๗๕๗	 นายณรงค์ฤทธิ์	 อ�าไพ	 	
	๒๗๕๘	 นายนราวิชญ์	 ฤทธิมนตรี	 	
	๒๗๕๙	 นายฟารีดล	 นิรมาณกุล	 	
	๒๗๖๐	 นายศาสตรวุฒิ	 รุ่งเรือง	 	
	๒๗๖๑	 นายอนรรฆวี	 สังเกื้อ	 	
	๒๗๖๒	 นายอนุชิต	 เซี่ยงหว่อง	 	
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
	๒๗๖๓	 นางสาวจุฑามณี	 ใจดี	 	
	๒๗๖๔	 นางสาววิภามาศ	 เจ๊ะพงค์	 	
	๒๗๖๕	 นางสาวศิริลักษณ์	 ประสานสงค์	
	๒๗๖๖	 นางสาวอาฟียะห์	 บายา	 	
	๒๗๖๗	 นายกิตตินันท์	 แซ่ลิ้ม	 	
	๒๗๖๘	 นายณัฐวัฒน์	 บิสนุม	 	
	๒๗๖๙	 นายนฐพล	 จาริยะ	 	
	๒๗๗๐	 นายรังสรรค์	 ปลื้มกมล	

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
	๒๗๗๑	 นางสาวจุฑามณี	 ซุยกิม	 	
	๒๗๗๒	 นางสาวตัสนีม	 อูระวัฒน์	 	
	๒๗๗๓	 นางสาวธนะดี	 เดชะพันธ์	 	
	๒๗๗๔	 นางสาวนฤมล	 ธรรมวาสี		 	
	๒๗๗๕	 นางสาวนุรอาตีกะห์	 บินมะ	 	
	๒๗๗๖	 นางสาวเบญจวรรณ	 สุขขัง	 	
	๒๗๗๗	 นางสาวภัทรวดี	 เหรียญมโนรมย์	
	๒๗๗๘	 นางสาวมะลิวัลย์	 เหมสลาหมาด	
	๒๗๗๙	 นางสาวมาลิกุล	 รอหีม	 	
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	๒๗๘๐	 นางสาวมาสกาย๊ะ	 สาอุ	 	
	๒๗๘๑	 นางสาววันวิษา	 สลิเปน		 	
	๒๗๘๒	 นางสาววิภาสินี	 ยศศิริ	 	
	๒๗๘๓	 นางสาวศิริภัทร	 ตุลยกุล	 	
	๒๗๘๔	 นางสาวสารีนี	 สะแลแม		 	
	๒๗๘๕	 นางสาวสุธาทิพย์	 สัมพันธมาศ		
	๒๗๘๖	 นางสาวสุภาพร	 คณะครุฑ	 	
	๒๗๘๗	 นายเจตนันท์	 ชัยสงคราม	 	
	๒๗๘๘	 นายชัญชัย	 จงปรีชาหาญ	
	๒๗๘๙	 นายทักษิณ	 หลังสตา	 	
	๒๗๙๐	 นายธนวิชญ์	 พันธุ์ฉลาด		 	
	๒๗๙๑	 นายบัลลังก์	 ชวลิตสิทธิกุล	
	๒๗๙๒	 นายพลชาติ	 ชุมเปีย	 	
	๒๗๙๓	 นายพิชชากร	 จรจรัญ	 	
	๒๗๙๔	 นายภัทรภณ	 ผดุงเศรษฐกิจ	
	๒๗๙๕	 นายภิพัตร์	 สายแก้ว	 	
	๒๗๙๖	 นายมูฮัมหมัดนูรดีน	 เจ๊ะแต	 	
	๒๗๙๗	 นายรัชกร		 หวังจิ		 	
	๒๗๙๘	 นายวันทนากร	 เทพรัตน์	 	
	๒๗๙๙	 นายสิทธิโชค	 ชูทิพย์	 	
	๒๘๐๐	 นายสุไลมาน	 สีเดะ	 	
	๒๘๐๑	 นายอภิชาติ	 คงสมบัติ		 	
	๒๘๐๒	 นายอัดลี	 สะมะแอ	 	
	๒๘๐๓	 นายอัฟฮัม	 อุเซ็ง	
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ 
	๒๘๐๔	 นางสาวกชพร	 บรรจบดี	 	
	๒๘๐๕	 นางสาวเกษราภรณ์	 ทองแกมนาค	
	๒๘๐๖	 นางสาวจุฑามาศ	 ชุมบุตร	 	
	๒๘๐๗	 นางสาวฐิติรัตน์	 ทองเนื้อสุข	 	
	๒๘๐๘	 นางสาวณัฏยา	 กรดสัน	 	
	๒๘๐๙	 นางสาวบุณยานุช	 สวัสดิ์รักษา		
	๒๘๑๐	 นางสาวปวีณ์ธิดา	 เดือนจ�ารูญ	 	

	๒๘๑๑	 นางสาวปิยธิดา	 รังสิกุล	 	
	๒๘๑๒	 นางสาวมณฑลี	 ชุมศรี	 	
	๒๘๑๓	 นางสาวสุนิษฐา	 ดวงแก้ว	 	
	๒๘๑๔	 นางสาวสุภาพร	 คงพิทักษ์	 	
	๒๘๑๕	 นางสาวอภัฎณิฎา	 รัตนคช	 	
	๒๘๑๖	 นายเกียรติศักดิ์	 แซ่แต้	 	
	๒๘๑๗	 นายยูสรอน	 อาแซ	 	
	๒๘๑๘	 นายอารีฟ	 อาแซ	

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ๒๘๑๙	 นางสาวกัญนิกา	 ยศกิจ	 	
	๒๘๒๐	 นางสาวจิราภรณ์	 นวลปาน	 	
	๒๘๒๑	 นางสาวชลณิชา	 สายพาน	 
	๒๘๒๒	 นางสาวชุติมา	 ภู่ร้อย	 	
	๒๘๒๓	 นางสาวฐานัญญา	 แก้วมณี	 	
	๒๘๒๔	 นางสาวฐานิกา	 หนูคงแก้ว	 	
	๒๘๒๕	 นางสาวทักษพร	 หลีน้อย		 	
	๒๘๒๖	 นางสาวนันทาศิริ	 เพ็ชรสีทอง	 	
	๒๘๒๗	 นางสาวปัทมา	 ตาเจริญ	 	
	๒๘๒๘	 นางสาวปิยะกุล	 ชอบงาม		 	
	๒๘๒๙	 นางสาวพัสราภรณ์	 ละใบสอาด	 	
	๒๘๓๐	 นางสาวพิชญ์สินี	 ด�าแก้ว		 	
	๒๘๓๑	 นางสาวพิชญ์สินี	 พงษ์โชติวิริยะ	
	๒๘๓๒	 นางสาวภัทรานิษฐ์	 แอโสะ		 	
	๒๘๓๓	 นางสาวภัศรา	 ด่านวิทยากุล	
	๒๘๓๔	 นางสาวภาวิณี	 แก้วประดิษฐ์		
	๒๘๓๕	 นางสาวมาลีรัตน์	 พลผอม	 	
	๒๘๓๖	 นางสาวยาลิขอ	 แอเหย็บ	 	
	๒๘๓๗	 นางสาววรัญญา	 สุขโข	 	
	๒๘๓๘	 นางสาววิภา	 หัวนาค	 	
	๒๘๓๙	 นางสาวศุภนิดา	 สาราบรรณ์		
	๒๘๔๐	 นางสาวสุทธิดา	 แก้วสุข	 	
	๒๘๔๑	 นางสาวสุนิสา	 มูสิกะสง	 	
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	๒๘๔๒	 นางสาวสุวนันทร์	 เพ็งโตวงศ์	 	
	๒๘๔๓	 นางสาวสุวิสนา	 พรมสี	 	
	๒๘๔๔	 นางสาวเสาวลักษณ์	 รักดี	 	
	๒๘๔๕	 นางสาวอรอนงค์	 บรมสุข		 	
	๒๘๔๖	 นางสาวอรอุมา	 แก้วบัว	 	
	๒๘๔๗	 นางสาวอารีนา	 วิมลจิตต์		 	
	๒๘๔๘	 นางสาวอุษา	 นวนด�า	 	
	๒๘๔๙	 นายจิตรภณ	 กลิ่นจันทร์	 	
	๒๘๕๐	 นายณัฐพงษ์	 บุญชุม		 	
	๒๘๕๑	 นายธรรมนูญ	 กิจท้าย	 	
	๒๘๕๒	 นายวิรุฬห์	 วิเศษโกสิน	 	
	๒๘๕๓	 นายศักดิ์สิทธิ์	 แก้วไพบูลย์	
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ
	๒๘๕๔	 นางสาวกนกรัตน์	 เรืองแก้ว	 	
	๒๘๕๕	 นางสาวซาร่า	 สุทธิการ	 	
	๒๘๕๖	 นางสาวณัฐมล	 ออสันตินุตสกุล	
	๒๘๕๗	 นางสาวนัจวาร์	 เจ๊ะหนิบึแน		
	๒๘๕๘	 นางสาวนูซีรอ	 บาสานุง	 	
	๒๘๕๙	 นางสาววรรษวิมล	 เภามี	 	
	๒๘๖๐	 นางสาววันวิสาข์	 รัฐแฉล้ม	 	
	๒๘๖๑	 นางสาวสีตีวัยด๊ะ	 ยูโซะ	 	
	๒๘๖๒	 นางสาวอริยา	 ภู่รังไหม	 	
	๒๘๖๓	 นางสาวฮามีดะห์	 เจ๊ะมะ	

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์
 ๒๘๖๔	 นางสาวณัฐกานต์	 มากสุวรรณ์		
	๒๘๖๕	 นางสาวบุรฮานะฮ์	 ใบยี	 	
	๒๘๖๖	 นางสาวปวิตรา	 กาญจนมณี		
	๒๘๖๗	 นางสาวปิยนันท์	 มากชุม	 	
	๒๘๖๘	 นางสาวเพ็ญพักตร์	 เพ็ชรเพ็ง	 	
	๒๘๖๙	 นางสาวฟัซรี	 บาระนิบง	 	

	๒๘๗๐	 นางสาวรัชนีกร	 คงแก้ว	 	
	๒๘๗๑	 นางสาวรัตนา	 จันทร์ส่งแสง	
	๒๘๗๒	 นางสาวเสาวคนธ์	 จันทร์ด�า	 	
	๒๘๗๓	 นายโกเมศ	 จันทมุณี	 	
	๒๘๗๔	 นายจักรพรรดิ	 สุขกุล	 	
	๒๘๗๕	 นายนราธร	 สมขันธ์	 	
	๒๘๗๖	 นายปิ่นพงศ์	 บุญคง		
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 
๒๘๗๗	 นางสาวกมลวรรณ	 คล้ายทองค�า	
	๒๘๗๘	 นางสาวคชาภรณ์	 รองเดช	 	
	๒๘๗๙	 นางสาวจารุภา	 บุญรัตน์	 	
	๒๘๘๐	 นางสาวจารุวรรณ	 เหาะวิหค	 	
	๒๘๘๑	 นางสาวจุฑามาศ	 แก้วฉิมพลี	 	
	๒๘๘๒	 นางสาวดารุณี	 ด้วงดี	 	
	๒๘๘๓	 นางสาวธัชยาพร	 อนันตพรรค		
	๒๘๘๔	 นางสาวนุชจริน	 พุทธแสง	 	
	๒๘๘๕	 นางสาวนูรฮัยนี	 เซาะแม	 	
	๒๘๘๖	 นางสาวฟาริดา	 บิลังโหลด	 	
	๒๘๘๗	 นางสาวมาริสา	 บัวสุข	 	
	๒๘๘๘	 นางสาวมุขรินทร์	 ช่วยทอง	 	
	๒๘๘๙	 นางสาวรัตนา	 แสงจันทร์	 	
	๒๘๙๐	 นางสาววรารัตน์	 ศรีนาม	 	
	๒๘๙๑	 นางสาววลัยกรณ์	 หาลี	 	
	๒๘๙๒	 นางสาววิภาวดี	 ว่องสาริการ		
	๒๘๙๓	 นางสาววิไลรักษ์	 ค�าโชติ	 	
	๒๘๙๔	 นางสาวอภิญารัตน์	 สุขสวัสดิ์	 	
	๒๘๙๕	 นางสาวอาภาพร	 ทะลิทอง	 	
	๒๘๙๖	 นางสาวอีฟตีนา	 กามา	 	
	๒๘๙๗	 นายนรากร	 หลีเห้ง	 	
	๒๘๙๘	 นายวงศธร	 นวลนุ่น	
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 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
 ๒๘๙๙	 นางสาวกรองกาญจน์	รักช่วย	 	
	๒๙๐๐	 นางสาวกาลัญญุตา	 โพชสาลี	 	
	๒๙๐๑	 นางสาวขวัญนภา	 อินทร์ชุม	 	
	๒๙๐๒	 นางสาวจิตติมา	 แสงจ�านงค์	 	
	๒๙๐๓	 นางสาวจิราพร	 จันทร์สุวรรณ	
	๒๙๐๔	 นางสาวเจนจิรา	 เซ่งเกลื่อน	 	
	๒๙๐๕	 นางสาวชบาทิพย์	 บุตรครุฑ	 	
	๒๙๐๖	 นางสาวฐิติภัสร์	 ไตรธีรโรจน์		
	๒๙๐๗	 นางสาวนิรุชา	 สัตย์นาโค	 	
	๒๙๐๘	 นางสาวบุษราคัม	 ชูจรูญเดช	 	
	๒๙๐๙	 นางสาวปรัศนี	 จันทร์ประดิษฐ์	
	๒๙๑๐	 นางสาวพัชรินทร์	 เชาวลิต	 	

	๒๙๑๑	 นางสาวภัณฑิรา	 พรหมแก้ว	 	
	๒๙๑๒	 นางสาวภิรมยา	 นิลวรรณ	 	
	๒๙๑๓	 นางสาวรัชนี	 ศรีประสิทธิ์		
	๒๙๑๔	 นางสาววันสิริ	 รัตโนภาส	 	
	๒๙๑๕	 นางสาววายุพักตร์	 หอมอบ	 	
	๒๙๑๖	 นางสาวศันสนีย์	 รัชนิพล	 	
	๒๙๑๗	 นางสาวศิริอนงค์	 ก�าเพชร	 	
	๒๙๑๘	 นางสาวสุกัญญา	 พูลศรี	 	
	๒๙๑๙	 นางสาวสุภาพรรณ	 โสภาจารย์	 	
	๒๙๒๐	 นางสาวสุภาวดี	 ชัยแป้น	 	
	๒๙๒๑	 นางสาวอารยา	 สงสม	 	
	๒๙๒๒	 นายกฤษฎา	 จันทร์เพ็ญ	 	
	๒๙๒๓	 นายวิญญู	 ศิริ	 	
	๒๙๒๔	 นายอนิวรรต	 หลงเก
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มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประวัติและฐานะ

	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก	 ๆ	 ในพ้ืนที่ภาคใต้	 ถือก�าเนิดขึ้นภายหลังจาก 

การสถาปนาวิทยาลัยวิชาการศึกษา	 (College	 of	 Education)	 ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ขึ้นแทน

โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง	ณ	 ถนนประสานมิตร	 อ�าเภอพระโขนง	 จังหวัดพระนคร	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๔๙๗ 

เพือ่พฒันาปรชัญาและแนวคดิทางด้านการศกึษาสมยัใหม่ให้สอดคล้องผสานสมัพันธ์กบัสงัคมประชาธปิไตย 

รวมท้ังการพฒันาการศกึษาศาสตร์ให้เป็นวชิาชพีทีม่รีะบบแบบแผนและมคีวามลุม่ลกึในสงัคมไทย	พร้อมกบั 

การประสาทปรญิญาทางด้านศกึษาศาสตร์	 วิทยาลยัวชิาการศกึษาได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาโดยล�าดบั 

พร้อมกับการขยายการจัดการศึกษาไปยังภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ของประเทศ	 และมีการบริหารงานแบบหลาย 

วิทยาเขต	 ประกอบด้วย	 วิทยาเขตปทุมวัน	 (ปีพุทธศักราช	 ๒๔๙๘)	 วิทยาเขตบางแสน	 จังหวัดชลบุร ี

(ปีพทุธศกัราช	๒๔๙๘)	วทิยาเขตพษิณโุลก	(ปีพทุธศกัราช	๒๕๑๐)	วทิยาเขตมหาสารคาม	(ปีพุทธศักราช	๒๕๑๑) 

วิทยาเขตสงขลา	(ปีพุทธศักราช	๒๕๑๑)	วิทยาเขตพระนคร	(ปีพุทธศักราช	๒๕๑๒)	และวิทยาเขตพลศึกษา 

(ปีพุทธศักราช	๒๕๑๓)	โดยมีวิทยาเขตประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหาร

	 วทิยาลยัวชิาการศึกษา	สงขลา	ได้รับการสถาปนาขึน้อย่างเป็นทางการ	เม่ือวนัที	่๑	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๑๑ 

ณ	ต�าบลเขารูปช้าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	(ที่ตั้งปัจจุบันของมหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตสงขลา)	

ตามมติสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษา	 ในการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังพื้นที่ภาคใต้	 วันที่	 ๑	

ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๑๑	จึงถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ

	 วิทยาลัยวิชาการศึกษา	 สงขลา	 ได้เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา	 ๒๕๑๒ 

ในหลักสูตรปริญญาการศึกษาบัณฑิต	 เฉพาะหลักสูตร	 ๒	 ปี	 และในปีการศึกษา	 ๒๕๑๗	 จึงเริ่มรับนิสิต 

เข้าเรยีนในหลกัสตูรปรญิญาการศึกษาบณัฑติ	หลกัสูตร	๔	ปี	และได้ด�าเนนิการจดัการศกึษาและผลติบณัฑิต 

โดยมีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง	 เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย	ในปีพุทธศักราช	๒๕๑๗	วิทยาลัยวิชาการศึกษา	สงขลา	จึงเป็น

ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ภายใต้ชื่อ	“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิทยาเขตสงขลา”

	 ในระหว่างปีพุทธศักราช	 ๒๕๓๒	 –	 ๒๕๓๓	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตสงขลา	 ได้เริ่ม

วางแผนขยายงานไปยงัพืน้ท่ีจังหวัดพทัลุง	เนือ่งด้วยพืน้ท่ีเดมิ	ณ	ต�าบลเขารูปช้าง	อ�าเภอเมอืง	จังหวดัสงขลา	 

มีพื้นที่ค่อนข้างจ�ากัดไม่เพียงพอต่อการรองรับการจัดตั้งคณะใหม	่ๆ	และการขยายงานในอนาคต	โดยคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่	 ๒๙	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยขยายงานไปยัง

พื้นท่ีจังหวัดพัทลุง	 และให้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ฉบับที่	 ๗	 

(พ.ศ.	๒๕๓๕	 -	๒๕๓๙)	 ต่อมาเมื่อวันที่	 ๒๐	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๓๕	สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 

จึงได้มีมติก�าหนดชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลาใหม่เป็น	 “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

วิทยาเขตภาคใต้”	 ทั้งนี้โดยค�านึงถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยอันเกี่ยวเนื่องกับภาคใต้โดยรวม	 ไม่จ�าเพาะแต่

จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
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	 และเมื่อวันที่	 ๑	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตภาคใต้	 ได้รับ 
การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ	ซึ่งเป็นนิติบุคคล	มีฐานะเป็นกรม	ในทบวงมหาวิทยาลัย	ตามพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 มหาวิทยาลัยทักษิณได้พัฒนาเจริญก้าวหน้ามาโดยล�าดับ 
ในปีการศกึษา	๒๕๔๗	 เริม่เปิดการเรยีนการสอนอย่างเป็นทางการในพ้ืนทีข่องมหาวทิยาลยัทีต่�าบลบ้านพร้าว 
อ�าเภอป่าพะยอม	 จังหวัดพัทลุง	 และสภามหาวิทยาลัยทักษิณ	 เมื่อวันที่	 ๕	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘ 
ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยทักษิณมีการบริหารงานแบบ	 ๒	 วิทยาเขต	 ประกอบด้วย	 วิทยาเขตสงขลา	 (พื้นที่
บ้านอ่าวทราย	 ต�าบลเกาะยอ	 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันทักษิณคดีศึกษา	 และต�าบลเขารูปช้าง	 อ�าเภอเมือง
สงขลา)	และวิทยาเขตพัทลุง	(พื้นที่ต�าบลพนางตุง	อ�าเภอควนขนุน	และต�าบลบ้านพร้าว	อ�าเภอป่าพะยอม	 
จังหวัดพัทลุง)

	 และนับต้ังแต่วันที่	 ๖	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	๒๕๕๑	จวบจนปัจจุบัน	 มหาวิทยาลัยทักษิณได้พัฒนาไปสู ่
การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู ่ในก�ากับของรัฐด้วยการบริหารจัดการที่เป็น 
อิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ	พ.ศ.	๒๕๕๑	และภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัย	 “ปัญญา	
จริยธรรม	น�าการพัฒนา”

	 มหาวิทยาลัยทักษิณมีตรามหาวิทยาลัยเป็นรูปต�าราเรียน	๓	เล่ม	สีเทา 
(สีประจ�ามหาวิทยาลัย)	สะท้อนปรัชญาของมหาวิทยาลัย	“ปัญญา	จริยธรรม 
น�าการพัฒนา”	ล้อมรอบด้วยอักษรสีฟ้า	 (สีประจ�ามหาวิทยาลัย)	ภาษาไทย 
“มหาวิทยาลัยทักษิณ”	 และภาษาอังกฤษ	 “THAKSIN	 UNIVERSITY” 
ซ่ึงหมายถงึ	มหาวทิยาลัยแห่งภาคใต้	ด้านบนเหนอืรูปต�าราเรียนเป็นมงกฎุสฟ้ีา 
ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศและเกียรติยศ	 ด้วยในปีพุทธศักราช	
๒๕๓๙	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิทยาเขตภาคใต้	 ได้รับการยกฐานะ 
เป็นมหาวิทยาลัยทักษณิ	ตรงกบัวโรกาสอันเป็นมหามงคลสมยัปีกาญจนาภเิษก 
ในศุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติครบ	๕๐	ปี

	 มหาวิทยาลัยทักษณิมต้ีนไม้และดอกไม้ประจ�ามหาวทิยาลยัคอื	 ปาริชาต 
หรือปาริฉัตร	หรือทองหลาง	(ชื่อสามัญ:	Tiger’s	Claw	หรือ	Indian	Coral	 
Tree	 ชื่อวิทยาศาสตร์:	 Erythrina variegata	 L.)	 เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ 
อยู่ในวงศ์ถั่ว	 (LEGUMINOSAE	 หรือ	 FABACEAE)	 ดอกมีลักษณะเป็นช่อ 
สีแดงเข้ม	 เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพระไตรปิฎก	
คนไทยโบราณเชื่อว่าเป็นไม้มงคล	หรือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปลูกบนสวรรค ์
จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	ต้นประวาลพฤกษ์

	 สีประจ�ามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยทักษิณมีสีประจ�ามหาวิทยาลัยเป็น
สีเทา	(รหัสส	ีC๔๘	M๔๐	Y๓๗	K๓)	และสีฟ้า	(รหัสสี	C๘๑	M๓๖	Y๑	K๐)	 
โดยสีเทาซึ่งเป็นสีของสมอง	สะท้อนถึงความคิด	สีฟ้าซึ่งเป็นสีของทะเลและ
ท้องฟ้า	สะท้อนถึงความกว้างไกล	สีเทา-ฟ้า	จึงหมายถึงความคิดที่กว้างไกล	
หรือคิดอย่างมีวิสัยทัศน์
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ค�าปฏิญาณของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

แห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ

  ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า 

ขอพระราชทานพระราชวโรกาสน�าบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทาน

ปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวค�าปฏิญาณ

	 	 ข้าพเจ้า/	ขอกล่าวค�าปฏิญาณ/	ต่อที่ประชุม/	อันมีพระรัตนตรัย/	สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดฯ	 สยามบรมราชกุมารี/	 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/	 และคณาจารย ์

แห่งมหาวิทยาลัยนี้ว่า/

	 	 ๑.	 /ข้าพเจ้าจักเทิดทูนชาติ/	ศาสนา/	พระมหากษัตริย์/	อันเป็นมิ่งขวัญของปวงชน 

ชาวไทยทั้งมวล

	 	 ๒.	 /ข้าพเจ้าจักบ�าเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี/	 สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม/ 

และมุ่งมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติ/	ยิ่งกว่าประโยชน์อื่นใด/

	 	 ๓.	/ข้าพเจ้าจักประกอบการงานในหน้าท่ี/	 ด้วยสุจริตธรรม/	 และบ�าเพ็ญตน/ 

ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต

	 	 ๔.	 /ข้าพเจ้าจักเคารพนับถือครูบาอาจารย์/	 แห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ/	 และผดุง

เกียรติของมหาวิทยาลัยนี้ตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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เพลงมาร์ช มหาวิทยาลัยทักษิณ

ค�าร้อง/ขับร้อง/วงดนตร	ี:	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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ร่มปาริชาต

	ค�าร้อง/ท�านอง	:	เอื้อ	สุนทรสนาน

ขับร้อง/เรียบเรียงเสียงประสาน	:	วงดนตรีสุนทราภรณ์
 

	 	 โอ้ลานร่มนี้หรือมีใดปาน	 สราญเทียบวิมานบนแผ่นดิน

	 ให้ความสุขสันต์ทุกวันอาจินต์	 ถิ่นพักนิจสินสมหทัย

	 รวมไมตรีน้องพี่ร่วมกัน	 ร่วมรักสัมพันธ์สีเทาฟ้านั้นรวมใจ

	 โอ้ลานรักลานฝันนี้ไซร	้	 ปาริชาตรวมใจที่รักใคร่ผูกพัน

	 	 ร่มปาริชาตนี้ดังมีมนต์	 ที่ดลเราทุกคนมาร่วมกัน

	 ร่มพฤกษ์แห่งนี้พักพิงชีวัน	 โอบขวัญรักเราไว้ไม่เสื่อมคลาย

	 ปาริชาตครึ้มเงาร่มเย็น	 โอ้พฤกษ์นี้เป็นเช่นสัญลักษณ์แทนกาย

	 ดอกเด่นสวยสดแดงนั้นคล้าย	 ก�ามะหยี่พราวพราย

	 	 	 คลายคลุมยอดพฤกษา

	 	 เมื่อปาริชาตนั้นพลันเริ่มบาน	 ตระการสดสวยปานชาดแต้มทา

	 กลีบโบยลมพลิ้วพัดปลิวลงมา	 เกลื่อนไปใต้พฤกษาประดุจพรม

	 เราแอบอิงพักพิงร่มใจ	 ใฝ่ฝันกันไปด้วยความสดใสอารมณ์

	 เมื่อใดทุกข์เศร้าใจตรอมตรม	 ได้พักเหนื่อยอารมณ์ใต้เงาร่มก็หาย

	 	 โอ้มนต์แห่งนี้หรือที่จะลืม	 ด�าดื่มปลื้มฤดีไม่เสื่อมคลาย

	 ร่มแห่งความรักพักพิงใจกาย	 ฝากฝันทั้งมวลหมายใต้ร่มเงา

	 ปาริชาตนี้คงยั่งยืน	 อยู่ทุกวันคืนสดชื่นโอบขวัญปวงเรา

	 ร่มปาริชาตพาหายเหงา	 ทุกข์คลายสิ้นบรรเทาร่มเงาเจ้าเพื่อนใจ

94 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยทักษิณ



อาลัยปาริชาต

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	

	 	 ปาริชาตผูกพันไว้		 	 เหมือนเราใกล้ดังเคย

(ญ)		 สัญญารักร่วมกัน		 	 ไม่มีวันจางเลย	

	 	 ขอให้รักเช่นเคย		 	 อย่าเลยร้างห่างหาย	

	 	 ร่มพฤกษ์นี้ผูกพัน		 	 รักเรามั่นมิหน่าย

(พร้อม)		 ทุกคืนวันมิคลาย		 	 ปาริชาตนี่แหละจุดหมายรักแห่งเรา
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สิทธิประโยชน์ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ

	 ๑.	การสมัครเป็นสมาชิกประเภทสมทบ	เพื่อสิทธิประโยชน์ในการเข้าใช้งานทรัพยากร

สารสนเทศของห้องสมุด	มหาวิทยาลัยทักษิณ	ทั้ง	๒	วิทยาเขต	โดยมีค่าธรรมเนียม	ดังนี้

รายการ ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกประเภทสมทบ	(บาท)

		ค่าธรรมเนียมแรกเข้า -

		ค่าบ�ารุงห้องสมุดประจ�าปี ๒๐๐

		ค่าประกันของเสียหาย	 ๑,๐๐๐

ติดต่อสอบถามและสมัครเป็นสมาชิกได้ที	่	ส�านักหอสมุด	มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขตสงขลา 

๑๔๐	หมู่	๔	ถนนกาญจนวนิช	ต�าบลเขารูปช้าง	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	๙๐๐๐๐	

โทรศพัท์	๐๗๔	–	๓๑๗๖๖๙,	๐๗๔	–	๓๑๗๖๐๐	

											ต่อ	๕๑๐๔	

โทรสาร		๐๗๔	–	๓๑๗๖๗๙		

เว็บไซต์		http://lib.tsu.ac.th/

วิทยาเขตพัทลุง  

๒๒๒	หมู่	๒	ต�าบลบ้านพร้าว	อ�าเภอป่าพะยอม	

จังหวัดพัทลุง	๙๓๑๑๐	

โทรศัพท์	๐๗๔	–	๖๐๙๖๐๐	ต่อ	๑๒๑๐

โทรสาร		๐๗๔	–	๖๐๙๖๑๙	

เว็บไซต์		http://lib.tsu.ac.th/

	 ๒.	 การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ	

	 	 ยื่นใบสมัครต่อเหรัญญิก	หรือเลขานุการ	หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมศิษย์เก่าฯ 

โดยกรอกข้อมลูลง			ในใบสมคัรพร้อมด้วยเงนิค่าสมคัรสมาชิก	๕๐๐	บาท	(เป็นสมาชิกตลอดชีพ)

	 	 สิทธิประโยชน์ของสมาชิก	ได้แก่	การประดับเครื่องหมายสมาคม	การได้รับวารสาร

ของสมาคมเป็นประจ�า	การได้รับสวัสดิการด้านต่าง	ๆ	ตามระเบียบของสมาคม	การเข้าร่วม

ประชุมทางวิชาการและกิจกรรมต่าง	ๆ	ท่ีสมาคมจัดขึ้น	รวมทั้งการได้รับความช่วยเหลือ 

จากสมาคมในการติดต่อระหว่างสมาชิกต่อสมาชิก		และอาจขอให้สมาคมเป็นผู้ประสานงาน

ในการพบปะสังสรรค์ของแต่ละรุ่นปีได้	

	 ตดิต่อสอบถามและสมคัรเป็นสมาชกิได้ที	่ส�านกังานสมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัทกัษณิ

	 ๑๔๐	หมู่	๔	ถนนกาญจนวนิช	ต�าบลเขารูปช้าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	๙๐๐๐๐	

					 โทรศัพท	์	๐๗๔	–	๓๑๗๖๐๐	ต่อ	๗๓๖๕	มือถือ	๐๘๘	–	๗๘๘๒๔๔๙	

	 เว็บไซต	์		http://www2.tsu.ac.th/org/alumni/
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ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปี ๒๕๕๙
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