
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนนิโครงการ 
บรรยาย เรื่อง เทคนิคและทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 

 
 

วันที่ 11 กันยายน 2562  
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์กิจการนักศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
 



ค าน า 
การท างานในปัจจุบันไม่สามารถท างานเพียงล าพังคนเดียวได้ ต้องมีการประสานงานกับบุคคลอ่ืน ๆ  

ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงาน การประสานงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ จะต้องเริ่มจากการสร้าง
สัมพันธ์ที่ดี ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน จึงจะช่วยให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี แต่ก็อาจมีบางคนที่ไม่
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ ซึ่งก็ส่งผลท าให้เกิดปัญหาในการท างานตามมา และอาจส่งผลกระทบไปถึง
คุณภาพของงานอีกด้วย ดังนั้น พฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อ่ืนนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนควรมี อาจจะด้วย
การฝึกฝน ปรับทัศนคติ มุมมอง แนวคิด มองโลกในแง่บวก หรือด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
เมื่อได้รับความร่วมมือจากบุคคลอ่ืน ๆ ก็ส่งผลท าให้คุณมีความสุข สนุกกับงานที่ท า และอาจส่งผลไปยังหน้าที่ 
การงานได้อีกด้วย  

กองพัฒนานักศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการบรรยายเรื่องเทคนิค
และทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาค
การศึกษาที่ 2 ได้เรียนรู้ ปรับปรุง และรับมือกับสังคมที่แตกต่างก่อนออกไปจากสถานศึกษา เพ่ือน าไปใช้ใน
การประกอบอาชีพต่อไปได้อย่างมีความสุข 

 
     งานกิจกรรมนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปโครงการ 
 
1. ชื่อโครงการ   บรรยาย เรื่อง เทคนิคและทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจุฑามาศ   แก้วศรี  นักวิชาการศึกษา 

4. หลักการและเหตุผล 
การท างานในปัจจุบันไม่สามารถท างานเพียงล าพังคนเดียวได้ ต้องมีการประสานงานกับบุคคลอ่ืน ๆ 

ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงาน การประสานงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ จะต้องเริ่มจากการสร้าง
สัมพันธ์ที่ดี ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน จึงจะช่วยให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี แต่ก็อาจมีบางคนที่ไม่
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ ซึ่งก็ส่งผลท าให้เกิดปัญหาในการท างานตามมา และอาจส่งผลกระทบไปถึง
คุณภาพของงานอีกด้วย ดังนั้น พฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อ่ืนนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนควรมี อาจจะด้วย
การฝึกฝน ปรับทัศนคติ มุมมอง แนวคิด มองโลกในแง่บวก หรือด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
เมื่อได้รับความร่วมมือจากบุคคลอ่ืน ๆ ก็ส่งผลท าให้คุณมีความสุข สนุกกับงานที่ท า และอาจส่งผลไปยังหน้าที่
การงานได้อีกด้วย  

 กองพัฒนานักศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการบรรยายเรื่องเทคนิคและ
ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษา
ที่ 2 ได้เรียนรู้ ปรับปรุง และรับมือกับสังคมที่แตกต่างก่อนออกไปจากสถานศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพต่อไปได้อย่างมีความสุข 

5. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและทักษะการท างานร่วมกันก่อนออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

6. วิธีการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 4 ประจ าปี 2563 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. บรรยาย เรื่อง เทคนิคและทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

            

2. ติดตามและประเมินผลโครงการ             



8. ก าหนดจัดโครงการ 
วันที่ 11 กันยายน 2562 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

9. งบประมาณ 
9.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ   

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประเภท/
หมวดเงิน 

งบประมาณที่ขอตั้ง รายจ่ายจริง 

งบฯ
รายจ่าย 

งบฯรายได้ รวม 
งบฯ

รายจ่าย 
งบฯรายได้ รวม 

ค่าตอบแทน   -   - 
ค่าใช้สอย   -   - 

ค่าวัสดุ   -   - 

รวมทั้งสิ้น - รวมทั้งสิ้น - 

10. สรุปรายงานการประเมินผล 
 จากการสอบถาม โครงการบรรยาย เรื่อง เทคนิคและทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เมื่อวันที่  
11 กันยายน 2562 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ซึ่งในวันจัดโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาตอบแบบสอบถามเพียง 1,932 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จาก
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 1,932 โดยมีการรายงานผลดังนี้ 

จ านวนผู้ตอบแบบประเมินและค่าร้อยละจ านวนตามตัวแปรเพศ 

ตัวแปร จ านวน  (คน) ร้อยละ 

เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
557 

1,375 

 
28.83 
71.14 

รวม 1,932 100 

สังกัด 
1. คณะครุศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. คณะวิทยาการจัดการ 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
239 
139 
178 
433 
550 
327 
66 

 
12.37 
7.19 
9.21 
22.41 
28.47 
16.93 
3.42 

รวม 1,932 100 



ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 

 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
 นักศึกษาได้น าความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและทักษะการท างานที่ได้รับไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
 
 ด้านชุมชน 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

ผลจากแบบสอบถาม 
 

ล าดับ หัวข้อ ดีมาก ดี พอใช้ น้อย น้อยมาก ค่าเฉลี่ย 

1 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 83.95 15.11 0.62 0.21 0.10 4.83 
2 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 88.66 11.02 0.21 0.05 0.05 4.88 

3 
ขั้นตอน พิธีการ เป็นไปอย่างเรียบร้อย และ
เป็นระบบ 89.13 10.25 0.57 0.05 0.00 4.88 

4 
นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและ
ทักษะการท างานร่วมกันก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 88.98 10.46 0.41 0.10 0.05 4.88 

5 
นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และสามารถเผยแพร่ให้กับ
บุคคลอื่นได้มากน้อยเพียงใด 88.56 11.28 0.05 0.05 0.05 4.88 

6 
นักศึกษามีความพีงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ 88.04 11.44 0.41 0.05 0.05 4.87 

ค่าเฉลี่ย 4.87 
ร้อยละ 97.44 

สรุปผลการจากการจัดโครงการ 
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและทักษะการท างานเพ่ือน าไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

และสามารถออกไปท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา 
2. ควรจัดเป็นกิจกรรมกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ท าการสอบถามแบบทั่วถึง 

 
 
 



 
ผลการด าเนินงาน ด้านตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย (กรณีอบรม , สัมมนา) 

 
ตัวช้ีวัด แผน ผล 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 2,000 
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 1,932 คน  
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ   

นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคและทักษะการท างาน
ร่วมกันก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและทักษะ
การท างานร่วมกันก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.88 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ 4.87 

การน าไปใช ้

นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชี วิ ตป ร ะจ า วั น แล ะส ามา รถ
เผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นได้ ไม่น้อย
กว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

นักศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับการวิทยากรไปใช้ได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ยอดทั้งสิ้น  1,932 คน 

 
แยกเป็น 7 คณะ ดังนี้ 

 
สังกัด 
1. คณะครุศาสตร ์
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. คณะวิทยาการจัดการ 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
239 
139 
178 
433 
550 
327 
66 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบรรยาย เร่ือง เทคนิคและทักษะการท างานร่วมผู้อ่ืน 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 

1 59E102001 นางสาวกนกกาญจน ์หนูสงฆ ์ ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

2 59E148001 นางสาวกนกวรรณ ฉวาง ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

3 59E186001 นางสาวกรองกาญจน์ เป้าทอง ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

4 59E110002 นางสาวกษมา เรืองสังข ์ ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

5 59E102002 นางสาวกัญญว์รา ยอดด ี ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

6 59E186002 นางสาวกัณฐนิี เศรษฐสกุลชัย ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

7 59E143001 นางสาวกันทิชา ทองกอบ ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

8 59E143002 นางสาวกัลยรัตน ์จันมัด ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

9 59E148031 นางสาวกัลย์สุดา ทองบุญ ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

10 59E102003 นางสาวกัษมาวตี โสะเต่ง ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

11 59E143003 นางสาวกาญจนา สทิธกิาร ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

12 59E102004 นางสาวกานต์ชนก บัตรทอง ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

13 59E102005 นางสาวกานต์ชนก มโนเลิศ ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

14 59E110003 นางสาวกานตธ์ีรา โมเลน้ ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

15 59E186003 นางสาวกิตติวรา พันธรกัษ์ ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

16 59E193001 นางสาวกุลธิดา ช่อดอก ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

17 59E102007 นางสาวเกวลนิ ซุ่นเซ่ง ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

18 59E148003 นางสาวขนิษฐา ศรีภูมราช ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

19 59E143004 นางสาวขวัญจริา อุสมา ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

20 59E101003 นางสาวขวัญฤทัย ยอดหน ู ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

21 59E143005 นางสาวขวัญศิร ิเพอสะและ ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

22 59E193002 นางสาวครรธรส สังขท์อง ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

23 59E193003 นางสาวจนัทกานต์ พลเพชร ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

24 59E148032 นางสาวจนัทร์จริา บัวเผียน ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

25 59E148004 นางสาวจนัทรัตน์ แก้วรุ่ง ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

26 59E186004 นางสาวจารุวรรณ สมันเหมอืน ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

27 59E101004 นางสาวจิตรวด ีปลดทกุข ์ ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

28 59E148033 นางสาวจนิดาภา อิ่มดว้ง ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

29 59E143006 นางสาวจริัชญา แก้วแสงออ่น ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

30 59E101005 นางสาวจริาพร ปานรอด ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

31 59E110004 นางสาวจริาภรณ์ คงจนิดามณ ี ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

32 59E148034 นางสาวจริาวรรณ วิเศษมาก ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

33 59E101006 นางสาวเจนจิรา บริรกัษ์ ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

34 59E193005 นางสาวชญาดา โกมาด ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

35 59E148006 นางสาวชณนัญา กัลยากาญจน ์ ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

36 59E101007 นางสาวชนกนันท์ จติรกล้า ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

37 59E101008 นางสาวชนิษฎา หอมขาว ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

38 59E101009 นางสาวชมพนูกิข์ กลิ่นภู ่ ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



39 59E101010 นางสาวชลธิชา สีสมอ่อน ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

40 59E110006 นางสาวชลลดา ครอู้น ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

41 59E102009 นางสาวชนิานนัต์ เนียมชูชืน่ ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

42 59E102010 นางสาวซาฟีนะห์ มูเก็ม ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

43 59E143009 นางสาวฐิติพร รอดจันทร ์ ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

44 59E143010 นางสาวฐิติมา บัวขวัญ ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

45 59E143011 นางสาวฐิติรัตน์ คงปราบ ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

46 59E110007 นางสาวฐิติรัตน์ พนัธุรัตน์ ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

47 59E102011 นางสาวฐิติวรดา สนธิเมอืง ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

48 59E101012 นางสาวณฐพร สมุหเสนีโต ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

49 59E193006 นางสาวณัฏฐณิชา มาเอียด ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

50 59E143013 นางสาวณฐักฤตา สมศักดิ ์ ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

51 59E148036 นางสาวณฐัชา เซ่งอิ้น ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

52 59E193007 นางสาวณฐัดา มนิโซ๊ะ ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

53 59E186007 นางสาวณฐัรกิา นาคฤทธิ ์ ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

54 59E101013 นางสาวณฐัวรรณ จันทรโชต ิ ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

55 59E102014 นางสาวดารารายณ์ ส่งแสง ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

56 59E101014 นางสาวตรีรัตน์ แก้วสวุรรณ ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

57 59E102015 นางสาวทิพวรรณ เศรษฐสุข ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

58 59E186008 นางสาวธนัชพร สุวรรณทว ี ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

59 59E186009 นางสาวธมลวรรณ ทองนุ้ย ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

60 59E193009 นางสาวธญัญลกัษณ์ ไกรณรา ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

61 59E148039 นางสาวธญัญาเรศ เกตทุองด ี ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

62 59E110010 นางสาวธนัย์ชนก พลายชนะ ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

63 59E193010 นางสาวธนัยรัตน์ เพชรประกอบ ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

64 59E148012 นางสาวธิดารัตน์ ทองค า ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

65 59E148041 นางสาวธีดารัตน์ สุวรรณสะอาด ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

66 59E189012 นางสาวธรีดา ปานแกว้ ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

67 59E148013 นางสาวธรีดา ศรีกระจาย ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

68 59E186011 นางสาวนภัสวรรณ อินทานกุูล ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

69 59E110011 นางสาวนราวัลย์ จันสุข ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

70 59E143016 นางสาวนฤมล แกว้เพ็ง ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

71 59E102020 นางสาวนดัตะวนั ทองเกลี้ยง ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

72 59E101016 นางสาวนทัฎา ชาญณรงค ์ ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

73 59E102021 นางสาวนสัรนิ มะ ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

74 59E148042 นางสาวนาวาล มะ ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

75 59E193013 นางสาวนิศารัตน์ หนอูินทร ์ ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

76 59E193014 นางสาวนชุจร ีทองขอปาน ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

77 59E143017 นางสาวนชุนารถ จันมา ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

78 59E102022 นางสาวนรูฮาฟีซา เปาะแต ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



79 59E186012 นางสาวเนตรชนก บุญประเสริฐ ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

80 59E101017 นางสาวเนตรนภา ธนาวฒุ ิ ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

81 59E186013 นางสาวเนตรนภา สขีวัญ ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

82 59E101018 นางสาวเบญญาภา อินสนั ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

83 59E193015 นางสาวปฏิมา ทิพย์ก าเนิด ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

84 59E148014 นางสาวปภัสสร พุทธสุภะ ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

85 59E110014 นางสาวประภัสษร พรมสวรรค ์ ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

86 59E110016 นางสาวปานทิพย์ หีมปอง ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

87 59E193016 นางสาวปานวรี จันทร์สีสขุ ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

88 59E148043 นางสาวผาสขุ เอียดนิมิตร ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

89 59E193017 นางสาวพงศ์ผกา ฤทธริงค ์ ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

90 59E101021 นางสาวพรชนิตว์ วิศิษฐพานิช ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

91 59E143020 นางสาวพรทิพย์ ฟองสุวรรณ ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

92 59E148015 นางสาวพรนภา นกขาว ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

93 59E148044 นางสาวพรสุดา เพชรสวัสดิ ์ ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

94 59E102024 นางสาวพันไทร คงสกุแก้ว ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

95 59E143021 นางสาวพิชญ์สินี ทองหนูนุ้ย ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

96 59E193018 นางสาวพิมชนก อุศมา ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

97 59E186016 นางสาวพิมพ์ลภสั จ านงค ์ ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

98 59E148045 นางสาวพิมพ์ศริิพร แก้วเกลี้ยง ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

99 59E110018 นางสาวเพญ็นภา คงด า ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

100 59E193020 นางสาวเพญ็พิชชา ยนัตศิร ิ ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

101 59E101022 นางสาวแพรวรุ่ง กายเพ็ชร ์ ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

102 59E143023 นางสาวฟะฏอนะ๊ หนูหมาด ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

103 59E186017 นางสาวฟาเดีย นะหวัง ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

104 59E148046 นางสาวภัคจรีา แก้วไพบูลย์ ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

105 59E148018 นางสาวมณีสิกา พลูเพิ่ม ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

106 59E102026 นางสาวมารียะห์ หีมบ ู ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

107 59E102027 นางสาวมณูา มาแย ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

108 59E186018 นางสาวยุภาพร แกว้ยัง ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

109 59E101024 นางสาวยุวเนตร ภักด ี ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

110 59E110022 นางสาวรติรส กลิน่เพชร ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

111 59E186019 นางสาวรชัดาภรณ์ แกล้วกล้าหาญ ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

112 59E193021 นางสาวรตัตัญํู ขาวเกือ้ ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

113 59E193022 นางสาวรุง่วาร ีมุกดา ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

114 59E101025 นางสาวรตุติยา ขยันการ ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

115 59E148019 นางสาวรวุัยดา หมีนพราน ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

116 59E110023 นางสาวโรสมรีา เจะเลาะมะสะเอะ ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

117 59E193023 นางสาวโรสอัยนี ่ข านุรกัษ์ ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

118 59E101026 นางสาวฤตมิา ลิ้มฉุ้น ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



119 59E186020 นางสาวลลิตา กระบูรภรู ี ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

120 59E193024 นางสาวลลิตา สะมะแอ ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

121 59E143026 นางสาวลกัขษร แซ่อุ่ย ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

122 59E148020 นางสาววรรณดิา แก้วย่ี ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

123 59E189022 นางสาววรัมพร ละหมิด ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

124 59E102032 นางสาววริษฐา เสียนอุน่ ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

125 59E101027 นางสาววลัยภรณ์ คชเลิศ ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

126 59E143027 นางสาววนันิดา ยะเดหวา ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

127 59E193025 นางสาววนัวิสา ไชยวรรณ ์ ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

128 59E148022 นางสาววาสนา บุญราม ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

129 59E193026 นางสาววมิลมาศ ซ่าซ่ี ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

130 59E143028 นางสาววริาวัณย์ รัตนมุณ ี ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

131 59E193027 นางสาวศรญัญา เตาวะโต ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

132 59E186022 นางสาวศศิธร กลั่นทอง ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

133 59E110025 นางสาวศศิธร ชูสงค ์ ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

134 59E110026 นางสาวศิรนิาถ สุวลกัษณ ์ ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

135 59E186023 นางสาวศิรริัตน์ ทองเอียด ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

136 59E148023 นางสาวศิรวิรรณ อมรกิจ ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

137 59E148052 นางสาวศิรวิิลาศลักษ์ เกิดกนัโณ ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

138 59E186024 นางสาวศิโรรัตน์ ทิพย์รส ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

139 59E186025 นางสาวศุภาพิชญ์ มณอีร่าม ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

140 59E102034 นางสาวศุภิสรา คล้ายทอง ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

141 59E110027 นางสาวสรัลชนก มัคอาน ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

142 59E101029 นางสาวสาวติรี แกว้บริสุทธิ ์ ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

143 59E186026 นางสาวสริามล ชอ่เส้ง ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

144 59E110029 นางสาวสริิรัตน์ วิบุลศิลป์ ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

145 59E143031 นางสาวสุดารัตน ์ชัยศิร ิ ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

146 59E143033 นางสาวสทุธิดา พรหมสกุล ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

147 59E186027 นางสาวสทุธิษา จนัทร์เส้ง ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

148 59E148053 นางสาวสุธิตา เตาวาโต ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

149 59E186028 นางสาวสนุิสา หนรูอด ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

150 59E102035 นางสาวสุพัตรา ไพศาล ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

151 59E186029 นางสาวสุพัตรา อโิส๊ะ ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

152 59E143034 นางสาวสุภัตรา อรุณวงศ์ ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

153 59E148054 นางสาวสุภานัน ตัน้สุย ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

154 59E186030 นางสาวสุภาภรณ์ นาคพล ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

155 59E148026 นางสาวสุภาวดี เต้งหล ี ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

156 59E193028 นางสาวสุภาวดี มณีภาค ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

157 59E101031 นางสาวสุภาวรรณ ใจห้าว ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

158 59E101032 นางสาวสุมิลตรา อรรถรัฐ ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



159 59E143036 นางสาวสรุัสสา ชูสวสัดิ ์ ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

160 59E193029 นางสาวสุลมัยย๊ะ สะอ ุ ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

161 59E110030 นางสาวสุวภทัร ธีระกุลพิศุทธิ ์ ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

162 59E148055 นางสาวสุวรรณา จนัทร์นวล ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

163 59E148027 นางสาวสุวมิล นุน่สง ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

164 59E186031 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญชูวงศ ์ ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

165 59E110031 นางสาวหทัยชนก ขุนด า ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

166 59E148056 นางสาวอทิตยา โงว้ตะวนัด ี ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

167 59E193031 นางสาวอนัญญา ศรีประทุม ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

168 59E143037 นางสาวอนัญพร คงทอง ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

169 59E101033 นางสาวอภิชญา จันทร์ด า ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

170 59E102037 นางสาวอภิษฎา นิวาสวัสดิ ์ ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

171 59E186032 นางสาวอมรรัตน ์ฉิมล ี ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

172 59E193032 นางสาวอรปรียา ปลอดแก่นทอง ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

173 59E186033 นางสาวอรพนิท์ เทพพรหม ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

174 59E110033 นางสาวอริศรา เพ็ชรศรีชว่ง ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

175 59E148057 นางสาวอริษา แก้วเกาะสะบ้า ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

176 59E186034 นางสาวอจัจมิา รัตนพงศ์ ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

177 59E102039 นางสาวอญัมณ ีช่วยนุน่ ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

178 59E102040 นางสาวอนัฐิกา เจ๊ะดาโอะ๊ ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

179 59E101034 นางสาวอาทิตยา สขุเกษม ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

180 59E101035 นางสาวอานีต้า ทุมมาล ี ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

181 59E148029 นางสาวอาภาภรณ ์ชัยบุตร ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

182 59E186035 นางสาวอามิด๊ะ หวัดผ้อง ครุศาสตร ์ การศกึษาปฐมวัย 

183 59E148058 นางสาวอารยา นนิทจิตร ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

184 59E102042 นางสาวอารียา หวังหน ิ ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

185 59E193033 นางสาวอาสือมานี ปาเนาะ ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

186 59E193034 นางสาวฮานีฟา เฮง ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

187 59E189001 นายกมลชาติ สังขแ์กว้ ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

188 59E101001 นายกฤษณพงศ์ สิทธชิัย ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

189 59E102008 นายจักรี ธรรมชาต ิ ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

190 59E143007 นายชนะชัย แซ่ลิ่ม ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

191 59E189005 นายฐิติกร ไชยศรียา ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

192 59E189006 นายฐิติพงศ์ ทองช ู ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

193 59E101011 นายฐิติพงศ์ พนัธ์ด ี ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

194 59E102012 นายณัฐนนัท์ สะดะ ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

195 59E143014 นายณัฐพงษ์ ภกัด ี ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

196 59E189008 นายไตรภพ หาญแจ ้ ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

197 59E193008 นายทศพร ลา่สาด ครุศาสตร ์ การศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย 

198 59E148009 นายธนกฤต แกว้นาม ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



199 59E101015 นายธนพัฒน์ ฟองมณ ี ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

200 59E110008 นายธนภทัร ชติชลธาร ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

201 59E189010 นายธนวัฒน์ เลิศบุรุษ ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

202 59E110009 นายธนศกัดิ์ เป้าทอง ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

203 59E102016 นายธนากร ทองจารกึ ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

204 59E102018 นายธรรม์ ธรรมโชเต ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

205 59E189011 นายธวัชชัย ชูคง ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

206 59E189013 นายธีรภาพ ชเูซ่ง ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

207 59E189014 นายธีระพงษ์ แสงแก้ว ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

208 59E143015 นายนนทวัฒน์ อาหมาน ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

209 59E189015 นายนพดล หมานดาโอะ ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

210 59E110012 นายนัยวัต ราชยอด ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

211 59E110013 นายเนติศกัดิ์ คงแกว้ ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

212 59E143019 นายพงศ์เทพ จันทรเ์พ็ชร ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

213 59E143022 นายพิชํุตม์ มิ่งวัน ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

214 59E148017 นายพีระพัฒน์ พันธุ์ทอง ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

215 59E189017 นายพุฒิพงศ์ บัวแก้ว ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

216 59E189019 นายภัทรกร ชาญน้ า ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

217 59E110019 นายภานุเดช ทองมณ ี ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

218 59E110020 นายภูเบศวร์ อนรรฆธนะกุล ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

219 59E102025 นายภูริวัฒน์ ช่วยอนิทร ์ ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

220 59E102028 นายมูฮัมหมัดอัสกรั ปิยะต ู ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

221 59E102029 นายยศนันท ์บวรสมสฤษดิ ์ ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

222 59E189023 นายวรากร หนูพุ่ม ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

223 59E101028 นายวัชรพล น้ าใส ครุศาสตร ์ ภาษาไทย 

224 59E148021 นายวัชระ เซ่งกอ่กูล ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

225 59E148051 นายวุฒิพงศ์ อุ้ยกิ้ม ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

226 59E143029 นายศานติรัชต์ ชัยฤกษ์ ครุศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

227 59E148024 นายสัญชัย ไกรเกรอะ ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

228 59E189025 นายสุทธนิันท์ หมายพรหม ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

229 59E189026 นายสุริยวุธ สรุิยวงศ ์ ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

230 59E102036 นายอดิศร แก้วคล้าย ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

231 59E189027 นายอนรุักษ์ สีงาม ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

232 59E189028 นายอนุวชั นุน่ด า ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

233 59E189029 นายอภิรกัษ์ เจรญิสุข ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

234 59E110032 นายอภิวัฒน์ สุวรรณรัตน ์ ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

235 59E189030 นายอภิสิทธิ์ กาญจนารกัษ์ ครุศาสตร ์ พลศึกษา 

236 59E102038 นายอภิสิทธิ์ ยีกะจ ิ ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

237 59E110034 นายออธา ศรีพทิักษ์ ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

238 59E102041 นายอับบาส รอดรวยรื่น ครุศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



239 59E110036 นายอิรฟาน อาบู ครุศาสตร ์ สังคมศึกษา 

240 594240002 นางสาวกอซีย๊ะห์ มนูะ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

241 594708003 นางสาวกันยารัตน์ อิ่มเตม็ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์) 

242 594257001 นางสาวกัลยา บิลโส๊ะ เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

243 594257002 นางสาวกาญจนา สุดมั่งม ี เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

244 594257003 นางสาวกานตอ์นงค ์มุณแีนม เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

245 594710002 นางสาวกิตติยา จ านงสุข เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

246 594710003 นางสาวกิตติวมิล ปานแดง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

247 594710005 นางสาวเกษรา ตรีไวย เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

248 594707002 นางสาวขวัญใจ เกือ้เม่ง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

249 594272003 นางสาวขวัญภริมย์ หวังบริสทุธิ ์ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

250 594708009 นางสาวจริน ีหนูช่วย เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์) 

251 594240004 นางสาวจริยา ช่วยผดุง เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

252 594240005 นางสาวจนัทวรรณ บั้นบรูณ ์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

253 594707005 นางสาวจนัทมิา ยกเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

254 594710006 นางสาวจารุวรรณ เรอืงศรี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

255 594709010 นางสาวชนิตา ป้อมบ้านมุง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

256 594710009 นางสาวซอลีห๊ะ สัญญา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

257 594709013 นางสาวโซฟียา ด าสุด เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

258 594709015 นางสาวณฐักาญจน์ ตั้งรุ่น เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

259 594710012 นางสาวณรีณา นวนชาวนา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

260 594708020 นางสาวธนพร ยอดแก้ว เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์) 

261 594709023 นางสาวธิติยา รักไชย เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

262 594710015 นางสาวนภัสสร สขุเหลอื เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

263 594709025 นางสาวนฐัชา กุลีชมุ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

264 594710016 นางสาวนริัญชยา ดุลสาเเละ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

265 594240012 นางสาวนิศากร เพข็ร์ขาว เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

266 594710017 นางสาวนสุรา อับดุลราหมาน เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

267 594257006 นางสาวนรูอฎัฮา อาแว เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

268 594240014 นางสาวนรูฮายาตี อาแว เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

269 594240015 นางสาวนรูียะ มาเละแซม เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

270 594710020 นางสาวบีบีอาตาช่า อารับชาห์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

271 594240018 นางสาวปณิตา หนูขาว เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

272 594710022 นางสาวปทมุมา สังข์ทอง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

273 594708027 นางสาวปรียา แซ่ห่อ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์) 

274 594257007 นางสาวปวีณัส จันทรแ์ดง เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

275 594240020 นางสาวปิยะนุช สวัสดิร์ักษา เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

276 594710024 นางสาวพนดิา สงข า เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

277 594710025 นางสาวพรพรรณ พรมทอง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

278 594710026 นางสาวพรมาลี ทองแกว้ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



279 594257008 นางสาวพิมพิลัย แสงจนัทร ์ เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

280 594240023 นางสาวพุธมาลี ศรชี่วย เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

281 594710028 นางสาวฟาตีฮา ยะปา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

282 594257011 นางสาวฟาริดา หมนัล๊ะ เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

283 594710031 นางสาวภทัรลภา โมสกิะ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

284 594257013 นางสาวมนธิชา โพธริาช เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

285 594257014 นางสาวมลธิดา ขนุด าริห์ เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

286 594709033 นางสาวมัชฌิมา เอียดนุช เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

287 594272011 นางสาวมัสตุรอฮ์ สาเระ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

288 594272012 นางสาวมมุีนะห์ ดาละแซง เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

289 594240024 นางสาวยุวภาณี ช่วยเทศ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

290 594257017 นางสาวรอฮาน ีมะโร๊ะ เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

291 594240025 นางสาวรตันาภรณ์ กาญจนเพญ็ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

292 594240026 นางสาวรตันาภรณ์ เกิดสวุรรณ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

293 594708041 นางสาวรจุิเรจ เชื้อทอง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์) 

294 594710032 นางสาวเรวดี ปานแดง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

295 594709038 นางสาววรรณวิสา แก้วขาว เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

296 594709040 นางสาววิชดุา ศรเีทพ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

297 594257020 นางสาววิไลพร บุตรคง เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

298 594709042 นางสาวศยามล ไชยภักด ี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

299 594710037 นางสาวศศิกาญจน์ นกแกว้ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

300 594708047 นางสาวศุภานัน สงเรอืง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์) 

301 594240028 นางสาวสาธนิี นิน า เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

302 594709047 นางสาวสายสุดา ณะมณ ี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

303 594709048 นางสาวสกุัญญา นิยมเดชา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

304 594707035 นางสาวสุจนิันท์ ฮามจันทร ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

305 594710039 นางสาวสุธิดา ชูคล้าย เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

306 594240029 นางสาวสรุนี เซ็ง เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

307 594240030 นางสาวสุวด ีฤทธิเดช เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

308 594710041 นางสาวสุวัยดา ลาหมีด เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

309 594257025 นางสาวเสาวลักษณ์ บิลยีหลี เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

310 594710043 นางสาวโสภดิา ไชยแดง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

311 594257026 นางสาวโสรญา แก้วราชกิจ เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

312 594709052 นางสาวหะมดิ๊ะษ์ มะแอ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

313 594709054 นางสาวอนัญญา หนูลเิต๊ะ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

314 594240032 นางสาวอมราภร เรือสูงเนนิ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

315 594257030 นางสาวฮาสมะห์ มีเระ เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

316 594710048 นางสาวฮุสนา องศารา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

317 594709002 นายกฤตพล ไชยสุริยะ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

318 594708002 นายกฤษณพงษ์ ไกรรักษ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์) 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



319 594707003 นายคุณานนต์ ยาหมิ้น เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

320 594708008 นายจงลักษณ ์คงทอง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์) 

321 594707004 นายจักรกฤษณ์ แก้วยอด เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

322 594709006 นายเจนภพ โพธิจ์ุไร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

323 594709007 นายฉัตรมงคล อมิเอิบ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

324 594257004 นายชัยวัฒน์ รักษ์ขาว เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

325 594709011 นายโชติพัฒน ์ฑามาศ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

326 594709014 นายณัฏฐกิตติ์ สมานกุลภักด ี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

327 594708012 นายณัฐนนัท์ นาคปลัด เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์) 

328 594708013 นายณัฐพงศ์ ทองเจริญ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์) 

329 594707007 นายณัฐภพ เส้งสีแดง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

330 594709016 นายณัฐวัฒน์ รัตนพนัธ ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

331 594240007 นายติณณภพ หอมแก้ว เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

332 594240008 นายไตรภพ ถาวรรัตน ์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

333 594707009 นายธนวัฒน์ เรอืงเดช เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

334 594709021 นายธเนศ อารีย์รักษ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

335 594240011 นายธวัชชัย เพชรรตัน ์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

336 594710014 นายธิติ ธนโสภณพทิักษ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

337 594709055 นายธีรธัชช์ ชูตริะกะ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

338 594708023 นายธีรพทัธ์ สุขสวัสดิ ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์) 

339 594708025 นายนราธร ไข่มกุต ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์) 

340 594707014 นายนัฐพงศ์ สุวรรณโรจน ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

341 594707015 นายนัฐพล เกตุพัฒนพนัธุ ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

342 594707018 นายบุญฤทธิ์ ภาระกจิโกศล เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

343 594707019 นายบุญฤทธิ์ สมใจ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

344 594707020 นายบุญเลิศ มิ่งแกว้ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

345 594707021 นายปฐวี สุวรรณโรจน ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

346 594708028 นายปิยณัฐ บุญหา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์) 

347 594708029 นายปิยังกูร ศุภางค์นรา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์) 

348 594708030 นายปีติกร ศุภางค์นรา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์) 

349 594709027 นายพงศกร บุตรคง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

350 594240022 นายพลวัฒน์ นารีหวานด ี เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

351 594710027 นายพลากร เบ็ญจา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

352 594709031 นายภานุวัฒน์ ใจเย็น เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

353 594709032 นายภาสกร ไชยทอง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

354 594707024 นายภาสกร เซียห้วน เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

355 594707025 นายภูริณัฐ เวชรังษี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

356 594707026 นายมุสเล็ม มาม ุ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

357 594257015 นายเมธาวทิย์ แปะซิ่ว เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

358 594710033 นายฤทธริงค์ สุวรรณกาญจน ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



359 594707027 นายลุตฟี บากา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

360 594710034 นายวรัญํ ูเกตุมุหนะ๊ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

361 594707029 นายวัชรากร แสงทอง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

362 594707031 นายวันชาติ จันทร์สวุรรณ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

363 594257021 นายวุฒิชัย ขาวมัน เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

364 594707033 นายศราวุธ นุ้ยเศษ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

365 594709045 นายศุภณัฐ พรหมเมศร ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

366 594709046 นายศุภวิชญ์ ขวัญนิมิตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

367 594708048 นายสมศักดิ ์เพชรสีนวล เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์) 

368 594709050 นายสุธน ทองลอื เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

369 594707037 นายสุธี หมื่นทรัพย์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

370 594707038 นายสุรเชษฐ์ ปานนุ้ย เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

371 594707039 นายสุรเดช ชิณศร ี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

372 594707040 นายสุวิทย์ งามสขุ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

373 594707043 นายอนุศิษฎ์ ย่ิงยง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

374 594708053 นายอภิสิทธิ์ พงษ์ธน ู เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์) 

375 594707045 นายอัครพงค์ เถรแก้ว เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

376 594707047 นายอับดุลฮาเล็ม เลาะยะพา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพชื) 

377 594240033 นายอัรฟะ หามะ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์

378 594709058 นายเอกรฐั สาคร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสตัว์น้ า) 

379 594906003 นางสาวขวัญจริา คงเงิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

380 594704010 นางสาวจิตตมาส เชื้อช่วยช ู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

381 594906006 นางสาวจรีนนัท ์ชัยเพ็ชร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

382 616705003 นางสาวจุตติา หนูส ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

383 594704017 นางสาวณฐัวรรณ เกือ้ช ู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

384 594702012 นางสาวดาลิณ ีหมูน ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

385 594906008 นางสาวทิพยรัตน ์สุขขี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

386 594906009 นางสาวทิพย์วรรณ ศิรมิุสิกะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

387 594906010 นางสาวธนพรรณ สวุรรณิตร ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

388 594705012 นางสาวธิดารัตน์ นิลรัตน ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

389 594703012 นางสาวนฐัริกา บุญสินธุ ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

390 594702017 นางสาวนสัรนิท์ เปาะมะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

391 594705015 นางสาวนรูไอนี มามะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

392 594906016 นางสาวนรูีมะห์ แวอาล ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

393 594907010 นางสาวปติยา ลาเตะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 

394 594704030 นางสาวพรรณรัต เนียมละออง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

395 594705022 นางสาวมารีย๊ะ อมิิง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



396 594705025 นางสาวยาวาเฮ เจะอุมา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

397 594705026 นางสาวรสุณี หลีปุ่ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

398 594703027 นางสาวรสูนี เจะโซะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

399 594906028 นางสาววนิดา เจ๊ะพงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

400 594907018 นางสาววรรณทญา หมื่นเนียม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 

401 594906029 นางสาววนัวิสา ขวัญแกว้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

402 594703031 นางสาววัลยา หมดัเย๊าะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

403 594705029 นางสาววัลรายา หมัดตะหมีน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

404 594907021 นางสาววริิญญา บินดเุหล็ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 

405 594704042 นางสาวศศิมา อาแซ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

406 594703032 นางสาวศศิวมิล ขนุแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

407 594704043 นางสาวศิริพร หวนัมุสา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

408 594703034 นางสาวศิรวิัฒนา สุวรรณไตรย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

409 594704044 นางสาวศุภนนัท์ น้าวประจลุ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

410 594906030 นางสาวศุภาพิชญ์ ทองโรย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

411 594906031 นางสาวสนิีนาฏ หนกหลัง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

412 594906032 นางสาวสุขฤดี แสงเพ็ชร ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

413 594906034 นางสาวสุธิดา เส้งคุ้ย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

414 594907027 นางสาวสุภทัรา หล าเหล็ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 

415 594906035 นางสาวสรุัตนาภรณ์ สุดสงวน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

416 594705040 นางสาวสุวรรณี หัสน ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

417 594906036 นางสาวเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

418 594906038 นางสาวอนงค์ลกัษณ์ ชเูส้ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

419 594705045 นางสาวอรดา เทอืกเพชร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

420 594702042 นางสาวอรวรรณ สังสิโก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

421 594906039 นางสาวอรีนา งะสมนั เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

422 594906040 นางสาวอลิสา ป๎ญญาบุตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

423 594704051 นางสาวอาภาสิริ แสงศรีค า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

424 594705047 นางสาวอมุากร เส้งวุ้น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

425 594907031 นางสาวฮุสนา จนัอ ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 

426 616702043 นายกนกพล สแีกว้เขียว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

427 616705020 นายกฤติพงศ ์ประทุมทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



428 616702047 นายกษิดิ์เดช บุญเดช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

429 594704002 นายกะบีส หมนีหล ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

430 594906001 นายกิตติชัย รันค าภา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

431 616702009 นายกิตติธชั ด้วงทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

432 594702002 นายกิตติศกัดิ์ ทองเกียว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

433 594704004 นายเกียรติศกัดิ์ เพชรจง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

434 616702008 นายเกียรติศกัดิ์ เศรษฐณรงค ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

435 616702024 นายคณิศร จติจ านงค ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

436 616702013 นายคอยรุดีน สะมะแอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

437 594702004 นายจรณชัย รัตนบุร ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

438 616702050 นายจักรกฤต พุ่มนุ่ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

439 616702057 นายจักรกฤษณ์ สุธรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

440 594704009 นายจักรราช สุขแปะเง้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

441 616702044 นายจารกึ บุตรคง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

442 594702005 นายจิรวฒัน์ เกิดแสงสุริยงค ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

443 594705003 นายจิรายุส หมาดอะด า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

444 594906007 นายจีราวัตน์ เจ๊ะแว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

445 616702031 นายชนวัฒน์ เขียมพ้อ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

446 594704011 นายชโรธร สนัหน ู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

447 616702032 นายชลธร อุไรกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

448 594704012 นายชวินทร์ สังข์แก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

449 616702037 นายซุฟเฟียน เจะมิง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

450 616705062 นายซูกิฟลี ลือบาจ ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

451 616702061 นายซูพียัน อาบูบากา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

452 594704014 นายณรงค์ฤทธิ์ ยังนอ้ย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

453 594703007 นายณัฐพงศ์ เพ็ชร์บุญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

454 594907008 นายณัฐพงษ์ สูงใหญ ่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 

455 594704015 นายณัฐพล นาคเนียม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

456 594704016 นายณัฐพล รักษ์ทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

457 594702010 นายณัฐพล อินทรแ์กว้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

458 594705006 นายณัฐวุฒ ิเกื้อเส้ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

459 616702042 นายณัฐวุฒ ิธรรมสโร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

460 616702025 นายณัฐวุฒ ิบุญสินธุ ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

461 616705012 นายณัฐวุฒ ิหงษ์มณ ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

462 594705007 นายณัฐวุฒ ิอุศมา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

463 616702006 นายณัฐวธุ ค าวิบูลย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



464 616705078 นายดลกอรี โต๊ะดอ่ล๊ะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

465 594702011 นายดาราเชณษ์ สวนจันทร ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

466 616702036 นายต่วนอิสมาแอล นิแม็ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

467 594703008 นายตันตกิร เนียมสกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

468 616702010 นายถิรวทิย์ อุปถมัภ ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

469 616702019 นายธนกร ศรีสุขเเก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

470 616702028 นายธนทัต กลีบแกว้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

471 594703009 นายธนธรณ์ จนัทราเดช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

472 594705009 นายธนยศ แสงทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

473 594702014 นายธนวทิย์ อภัยรัตน ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

474 594705011 นายธนิสร หลงสล า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

475 616702038 นายธวัชชัย เต่าจันทร ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

476 594705013 นายธิติ ไมหยา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

477 594705014 นายธีระศกัดิ์ สังข์แก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

478 616702022 นายนพัตธร เกื้อมา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

479 594702015 นายนรวรี์ ขนุทหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

480 616705016 นายนาสือรัน มะเซ็ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

481 594704024 นายเนติศกัดิ์ คงมณ ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

482 594705016 นายบรรณวทิิต พรหมมา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

483 594705017 นายบัญชา ทีปจริังกูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

484 594906017 นายบันเทิง ขุนเปีย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

485 594705018 นายปฏิพัฒน์ อนิทรท์องแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

486 616702051 นายปฏิพัท หวานอม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

487 594906019 นายป๎ฐวี สูละ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

488 616702005 นายปุณยวัจน์ จติภักด ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

489 594704028 นายพงศกร สุวรรณเจรญิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

490 616702007 นายพชร เศรษฐวงศ ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

491 616702059 นายพชรพล แสงอร่าม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

492 616702041 นายพัสวัชร์ อินทรด์้วง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

493 594906022 นายพิชญาธร ประมวลสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส์ 

494 594704032 นายพิทยา ดารากัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

495 594705019 นายพิษณุ ไทยรัตน ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 
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496 594704033 นายพิษณุ บุญรัตน ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

497 616702011 นายพีรวัศ บุญรอด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

498 616702017 นายพีระพงศ์ วริุณสาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

499 616702055 นายไพศอล การ ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

500 616702052 นายฟาตะฮ์ เจะ๊อาล ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

501 594906023 นายฟาร์โรจณ์ หะยีอาโด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

502 616702018 นายฟิตรี กาเจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

503 594702021 นายภาณุ ช่างเรือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

504 594704035 นายภานุพจน์ วรกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

505 616705032 นายภูมิ แก้วคล้าย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

506 594705020 นายภูมิพัฒน์ สุวรรณจนัทร ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

507 616702030 นายมนพิชัย เกษกลุ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

508 616702049 นายมะสุกรี หะมัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

509 594906025 นายมะฮ์มูด เริงสมุทร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

510 616705068 นายมักกี้ หมะอุเสน็ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

511 616705037 นายมูฮัมหมัดอนุ อาด า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

512 616702053 นายมูฮ ามัดซอฟวัน เจะแห เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

513 616702056 นายมูฮ าหมัดซอฟี ยูโซะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

514 594703026 นายรุสลาน สุรการากุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

515 594702027 นายวรวธุ อมิิง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

516 594703030 นายวสันต์ จันทรเ์ดิม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

517 616702035 นายวัชรนิทร์ ทองทวี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

518 594705030 นายวิรัตน์ สานุสรณ ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

519 594704040 นายวีระยุทธ แสงมะณ ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

520 594702031 นายวุฒิไกร พลจรัส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

521 594704041 นายวุฒิชัย สุวรรณครี ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ) 

522 616705054 นายศรัณยู นิยมเดชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

523 594702033 นายศรัทธา เจนจริยานนท ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

524 594705031 นายศราวุธ พรหมณ ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

525 594705032 นายศราวุธ ราชป๎กษิณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

526 616702021 นายศราวุธ เส็นธน ู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

527 594703036 นายศุภกฤต ไพโรจน ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



528 594703037 นายศุภสิน บุญทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

529 594703038 นายสราวุธ แสงส้ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

530 594705034 นายสหรัฐ คงค าแกว้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

531 594705035 นายสหรัถ หลงชนิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

532 616702034 นายสิทธิโชค สมแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

533 616702039 นายสิทธิพงษ์ เฮ่าหน ู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

534 594702036 นายสุกร ีอาแว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

535 616702001 นายสุกฤษฎิ์ โชติธรรมโม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

536 594703041 นายสุขรนิทร์ กลับขัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

537 594705037 นายสุทัศน์ เพ็งประดับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

538 616702058 นายสุรเกียรติ อิสลาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

539 594705042 นายอดิพงษ์ จิตต์เพียร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

540 616702012 นายอติเทพ ศรรีุจ ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

541 616702060 นายอนุชา ขวญัเกิด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

542 594705043 นายอนุชา เพชรมณ ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

543 594705044 นายอภิวิชญ์ แดงกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

544 616702023 นายอภิสิทธิ์ แซ่อุ้ย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

545 594702041 นายอภิสิทธิ์ วารีศร ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

546 616702020 นายอภิสิทธิ์ หยีสมัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

547 594703048 นายอับดุลรอแม เจะ๊แต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

548 616705030 นายอัลฟาล สาและ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

549 616702054 นายอัสมนั มาปะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

550 616702014 นายอาซิซ อาเเวสอืน ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

551 616702048 นายอานนท์ ยานารมย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

552 616702016 นายอามนี เจะเตะ๊ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

553 594703049 นายอิบรอเหม เตะเล๊าะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

554 616702029 นายเอกชลิต รัตนรัตน ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

555 594705048 นายเอกพจน์ ชีวะพันธ ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

556 594702044 นายฮัซซัน หวันเยะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม) 

557 594211001 นางสาวกฐนิรัชต ์มัคกิติกาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

558 594338001 นางสาวกนกวรรณ เด่นดวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



559 594302002 นางสาวกนกวรรณ บุตรมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

560 594335001 นางสาวกนกวรรณ สองแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

561 594211004 นางสาวกนิษฐา รัตนรกัษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

562 594333001 นางสาวกมลชนก ชอบงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

563 594335002 นางสาวกมลรตัน์ สมศักดิ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

564 594333003 นางสาวกมลวรรณ ไชยชาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

565 594333004 นางสาวกมลวรรณ เสน็ทุ่ย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

566 594338002 นางสาวกรแก้ว หัดหมัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

567 594334002 นางสาวกัญญารัตน์ แสงใส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

568 594302005 นางสาวกันทิมา คงทะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

569 594301003 นางสาวกันนิตา จนัทรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

570 594302006 นางสาวกาญกมล แกว้แจม่จนัทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

571 5941101002 นางสาวกาญจนา สมเขาใหญ ่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

572 594332054 นางสาวกานตธ์ิดา เสมือนเพญ็ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

573 594332004 นางสาวกิ่งกมล จารีมุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

574 594211005 นางสาวกิ่งกาญจน์ ชนดูหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

575 5941101109 นางสาวกิสติน่า เจะ๊หนุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

576 594301050 นางสาวกุลณัฐ ขาวผอ่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

577 594338004 นางสาวกุลธิดา กองแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

578 594302009 นางสาวกุลนจั รัตนเดชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

579 594335006 นางสาวเกตสุดา ทองจนัทร์แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

580 594335007 นางสาวเกวลนิ ช่วยจนัทร ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

581 594211006 นางสาวเกวลนิ บินโตะใบ้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

582 5941101004 นางสาวเกวล ีพัฒนกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

583 594332006 นางสาวขวัญนภา คงหน ู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

584 5941101057 นางสาวขวัญเรือน คชวงศ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

585 594301005 นางสาวจตพุร ผลิผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

586 594333006 นางสาวจนัทนา คงวดัใหม ่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

587 594332057 นางสาวจนัทร์จรุี กฐนิหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

588 594335009 นางสาวจนัทร์ทมิา ส าแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

589 594301051 นางสาวจนัทมิา ทองรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

590 594301006 นางสาวจารุพร สุวรรณรัตน ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

591 5941101007 นางสาวจิตตาพร ชุมทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

592 5941101060 นางสาวจริาพร ดีด้วยชาต ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

593 5941101113 นางสาวจริาภรณ์ ดินลานสกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

594 594301007 นางสาวจริาภรณ์ ศรวีิไลย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

595 594335010 นางสาวจริาวรรณ กิ้มตั้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

596 594302011 นางสาวจีดารัตน์ ทองประสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

597 594334006 นางสาวจุดารัตน์ นอ้ยสังข์ด า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

598 5941101008 นางสาวจทุัยทิพย์ ชแูสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



599 5941101114 นางสาวเจนขวัญ พุฒพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

600 594332007 นางสาวเจนขวัญ ไหมทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

601 594335012 นางสาวเจนจิรา ดทีองออ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

602 594335013 นางสาวเจนจิรา รัตนกาญจน ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

603 5941101009 นางสาวเจนจิรา อนุสรณ์ประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

604 594333007 นางสาวเจนทิรา เรอืงศร ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

605 594211008 นางสาวเจรญิศรี ยาวงษ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

606 5941101062 นางสาวชญานิษฐ ์อนิรงค ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

607 594211010 นางสาวชญาภรณ ์สกุลมณ ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

608 594332008 นางสาวชนกนาฎ ชเูกลี้ยง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

609 594301053 นางสาวชนาภรณ ์แก้วพทิักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

610 5941101010 นางสาวชนาภรณ ์ละออกอ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

611 5941101063 นางสาวชนิสรา ศรีสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

612 594332009 นางสาวชลธิชา โรจน์วิวัฒน ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

613 5941101116 นางสาวชวลันุช สขุพรหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

614 594301008 นางสาวชัชชญา เหมรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

615 594338010 นางสาวชาธสิา ยังปากน้ า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

616 594332010 นางสาวชีวติา เหมอืนจันทร ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

617 5941101012 นางสาวชุตมิา สกล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

618 594301054 นางสาวซัซวาน ีรัญจวน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

619 594338011 นางสาวซูไนรต์้า สวยงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

620 594302016 นางสาวซูมัยยะห์ ยูโซะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

621 5941101065 นางสาวซูรัยดาร์ นเิหร็ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

622 594333008 นางสาวเซาซัน ศรรีัตน ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

623 594301009 นางสาวญาณิศา ทองปาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

624 594335015 นางสาวญานกิา พุ่มทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

625 594211012 นางสาวญาร่อน๊ะ หมานจติร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

626 594332011 นางสาวฐิดาภรณ ์บรรดิษฐ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

627 5941101118 นางสาวฐิติวรดา เกื้อกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

628 594301055 นางสาวฑิตยา จนัทราทิพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

629 594301010 นางสาวณรรถวัล สมนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

630 5941101013 นางสาวณริสสา นาคสีทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

631 594333010 นางสาวณัชมาศ อ าลอย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

632 594332062 นางสาวณัฏฐณิชา ณะแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

633 594335016 นางสาวณฐักานต์ แช่มชอ้ย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

634 594301056 นางสาวณฐัชยา โชตมิันต ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

635 5941101066 นางสาวณฐัชา ทองปลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

636 5941101119 นางสาวณฐันรี นลิละออ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

637 594332063 นางสาวณฐัรจุา พุทธค ู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

638 594332013 นางสาวณฐัวดี ชูศร ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



639 594301011 นางสาวณฐัวดี ณ รัตนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

640 594333012 นางสาวณฐัาพร อมรลกัษณ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

641 594332014 นางสาวณิชารีย์ ไกรรกัษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

642 594333013 นางสาวดนุลดา อุปมนต ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

643 594301058 นางสาวดาราพร นาคพันธ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

644 594332065 นางสาวดารินทร์ สโุง๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

645 594332015 นางสาวตวิษา ศรีสวัสดิ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

646 594302017 นางสาวตอฮีเร๊าะ สาเม๊าะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

647 594333014 นางสาวตัสนีม สนิทวาท ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

648 594302018 นางสาวทักษิณา ตั้งกจิเชาวลิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

649 594335020 นางสาวทัดดาว ศรีขวญั มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

650 594301013 นางสาวทัศนีย์ สังขท์อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

651 594302020 นางสาวทิฆัมพร บุญทว ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

652 594302021 นางสาวเทียนทอง ศรีสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

653 594301059 นางสาวธนพร ขาวปลอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

654 594333017 นางสาวธนวรรณ เรอืงตกิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

655 5941101018 นางสาวธมลวรรณ ชูเก็น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

656 594302023 นางสาวธรรชนก จนัทร์งาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

657 594211014 นางสาวธรรมิกา แซ่ตัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

658 5941101019 นางสาวธญัญามาศ ชูศร ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

659 594302024 นางสาวธญัญารัตน์ เรอืงมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

660 594332067 นางสาวธญัญาเรศ ยะลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

661 594332017 นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์จนัทร ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

662 594301014 นางสาวธนีิดา หมะประสทิธิ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

663 594211016 นางสาวนฤมล หนูนคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

664 594301015 นางสาวนะดา จอมสรุิยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

665 594302025 นางสาวนชัชา ส้มเขียวหวาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

666 5941101127 นางสาวนนัทวดี คงจุ้ย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

667 5941101022 นางสาวนนัทิชา ไชยแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

668 594334017 นางสาวนนัทิยา ผอมด า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

669 594333019 นางสาวนาตาซะห์ สะแม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

670 594338016 นางสาวนารีมะห์ สาและ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

671 594302026 นางสาวนชินนัท์ สวุรรณรัศมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

672 5941101076 นางสาวนชิานาถ แซมมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

673 5941101129 นางสาวนติยา อะบูเห็ด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

674 5941101024 นางสาวนสิาลักษณ ์เกื้อจอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

675 594301016 นางสาวนจุร ีหนูสิงห ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

676 594335025 นางสาวนชุจร ีทองสีด า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

677 594335026 นางสาวนชุรี ชว่ยจันทร ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

678 594301062 นางสาวนชุไอนีย์ ปูเงนิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



679 594211017 นางสาวนรุฮาตีฟา อับดุลตาเละ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

680 594338017 นางสาวนรูอญัญา เจะโซะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

681 594332069 นางสาวนรูีซัล มะแซ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

682 594333020 นางสาวนรูียา หะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

683 594338018 นางสาวนรูีฮัน แม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

684 594301017 นางสาวเนตรชนก เรือนแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

685 594211019 นางสาวบุญศรี ทองนวน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

686 594333021 นางสาวบุษราพรรณ จิตรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

687 594301063 นางสาวปฎิพร เครอืเพ็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

688 594334020 นางสาวปณัฏฐา จเิหลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

689 594333022 นางสาวปณิดา แกว้เกษตร ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

690 594338020 นางสาวปนัดดา ศรจีริยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

691 594301018 นางสาวปนัสยา แกว้นอ้ย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

692 594334021 นางสาวปพิชญา สุวรรณรัตน ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

693 594332019 นางสาวปพิชญา เอียดบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

694 594335028 นางสาวปภาวดี ออ่นจุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

695 594211021 นางสาวปรมาภรณ ์นะตะพันธ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

696 594334022 นางสาวประกายทิพย์ ชมุวิโรจน ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

697 594302031 นางสาวประนัปดา หนูสาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

698 5941101131 นางสาวประภาพร คงบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

699 594333023 นางสาวประภาพร มิตรเมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

700 594335029 นางสาวประภาสิริ พนูนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

701 594302032 นางสาวปราถนา อีนหมัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

702 594302033 นางสาวปริณดา แก้วสวัสดิ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

703 594211022 นางสาวปริยากร วงศ์เบี้ยสัจจ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

704 594302035 นางสาวป๎ทมพร เนียมขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

705 594333025 นางสาวป๎ทมา แสงสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

706 594301064 นางสาวป๎ทวีกานต์ ศรีวิชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

707 594332021 นางสาวปาณิตตา เว๊าะบ๊ะห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

708 594301019 นางสาวปาณิศา ฆังคะประทมุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

709 594211023 นางสาวปาติมา หนูสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

710 594338022 นางสาวปาริชาต โยธินทว ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

711 594335031 นางสาวผุสชา สงคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

712 5941101133 นางสาวฝนทิพย์ แก้วทัศน ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

713 594301020 นางสาวพนดิา ช่วยมาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

714 594338023 นางสาวพรชิตา ชอ่งพิทกัษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

715 594333027 นางสาวพรชิตา ศรทีว ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

716 594301021 นางสาวพรประธาน ค้ามาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

717 594332074 นางสาวพรไพลนิ เสน็บัตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

718 5941101082 นางสาวพรรวนิท ์สุขกระโทก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



719 594338024 นางสาวพัชริดา ชทู้าว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

720 594332025 นางสาวพัชรีวรรณ เจะสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

721 5941101135 นางสาวพัณณติา นุ้ยด้วง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

722 594338025 นางสาวพัสน์นนัท์ รักภู ่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

723 594301067 นางสาวพิมพม์าดา ฮะยีบีลัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

724 594334029 นางสาวพีรดา ชูแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

725 594335036 นางสาวเพญ็ศิริ พนัธเุสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

726 594332076 นางสาวแพรพลอย สุขแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

727 5941101083 นางสาวฟาซูรา ตาเยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

728 594302038 นางสาวฟาตเีมาะ ซง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

729 594301068 นางสาวฟาราวาตี พนัธ์หีม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

730 594302039 นางสาวภัคจริา อุ่นหน ู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

731 594334032 นางสาวภทัรวริญญ์ เอกชนก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

732 594301069 นางสาวภทัรานิษฐ์ วรรณบวร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

733 594333029 นางสาวภาณมุาส สกุสีทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

734 594302041 นางสาวภานุรกัษ์ แซ่หล ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

735 594211025 นางสาวมณีทรัพย์ แกว้จนัทร ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

736 594338027 นางสาวมณีวรรณ เพชรรัตน ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

737 594333030 นางสาวมนัสวี สวุรรณโณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

738 594332029 นางสาวมะลิวัลย์ แก้วเขียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

739 594334034 นางสาวมทัวนั เอียดเหต ุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

740 594301070 นางสาวมัลลกิา เตะต ู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

741 594302042 นางสาวมาตนิ่า ปูตีล่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

742 594211026 นางสาวมาริน ีดาโอ๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

743 594333031 นางสาวมาริสา อักษรช ู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

744 5941101032 นางสาวมาลนิี สุหลง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

745 594301025 นางสาวมขุธิดา สขุแดงพรหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

746 594301071 นางสาวมจุลินท์ ด าเชื้อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

747 594301026 นางสาวเมธิณี เทพมณ ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

748 594334035 นางสาวเมวกิา ขวญัสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

749 594301072 นางสาวเมษา พรหมทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

750 594334036 นางสาวยศวดี บุญญะสัพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

751 594302043 นางสาวยุวริษา ปรีชามารถ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

752 594301027 นางสาวรติมา ลกัษณะเลขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

753 594335039 นางสาวรวิวรรณ ศรีสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

754 594332031 นางสาวรสสุคนธ ์บุญช่วย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

755 594301073 นางสาวรอปีอะ๊ ปาเน๊าะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

756 594338030 นางสาวรอฮาน ีบือราเฮง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

757 594334037 นางสาวรญัญา ณ ตีบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

758 594301074 นางสาวราโมน่า ฮามะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



759 5941101086 นางสาวรารกิา กาญจนด ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

760 594332032 นางสาวรุง้รัชนี ระเดน่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

761 5941101139 นางสาวรุง่ฤดี เดชพรหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

762 594301029 นางสาวรุง่อรุณ สุดขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

763 594332083 นางสาวรจุิรา เชือ้ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

764 5941101034 นางสาวรจุิรา พิทย์ธนวัฒน ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

765 594338032 นางสาวรวุัยดา ขนุเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

766 594333037 นางสาวรสุนานี เจ๊ะมิง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

767 594334038 นางสาวรสุนานี ยูโซ๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

768 594332033 นางสาวรสุนานี สาและ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

769 594334039 นางสาวเรไร นพภาษี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

770 594301030 นางสาวลลดา ขุนไกร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

771 594302044 นางสาวลัดดา แก้วมณ ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

772 594335044 นางสาววนัสนนัท ์พรมรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

773 594335045 นางสาววรรณฤดี ไชยโชต ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

774 594332035 นางสาววรรณิศา หอมหวาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

775 5941101035 นางสาววรางคณา จิตรเอียด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

776 594332036 นางสาววริษฐา คงเรอืง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

777 594301076 นางสาววัชรี รัตนม์าตร ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

778 594333040 นางสาววารุณี สีหะไพร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

779 594334042 นางสาววิชดุา ทองรอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชุมชน) 

780 594301031 นางสาววิภาณี บุญฤทธิ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

781 5941101142 นางสาววิภาวรรณ ด ามะพะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

782 594301032 นางสาววิภาวี ณ สงขลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

783 594338035 นางสาววมิลรัตน์ โสยด ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

784 594338036 นางสาวแวซูรีนา แวเยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

785 594338037 นางสาวแวรอฮานี ยาโงะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

786 5941101037 นางสาวศกลวรรณ แดงมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

787 594302047 นางสาวศจวีิมล ทิมกลับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

788 594301033 นางสาวศรสวรรค์ แสงกล้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

789 5941101143 นางสาวศรณัยา สันหาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

790 594332037 นางสาวศศิธร บุญยอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

791 5941101144 นางสาวศศิธร พรหมสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

792 594301034 นางสาวศศิธร วชริบาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

793 594332088 นางสาวศศิวมิล แพทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

794 594301080 นางสาวศิริพร ก่อแกว้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

795 594338040 นางสาวศิริพร แก้วยก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

796 594334043 นางสาวศิริพร ทองงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

797 594211031 นางสาวศิริพร น้ าเยื้อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

798 594301035 นางสาวศิรลิักษณ์ คงนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



799 594301081 นางสาวศิรวิรรณ ชมุนริัตน ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

800 5941101092 นางสาวศิษฎาภร พวงพวา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

801 5941101040 นางสาวศุภลกัษณ์ เถื่อนเทพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

802 594302052 นางสาวศุภาพิชญ์ ใจเหลก็ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

803 594333042 นางสาวเศรษฐนิี สาและ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

804 5941101146 นางสาวสกุณา ศรีจรัส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

805 594335050 นางสาวสมฤดี อ่อนนอ้ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

806 594334045 นางสาวสมติานนั เหย็บแม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

807 594332091 นางสาวสร้อยทิพย์ หนชู่วย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

808 594301036 นางสาวสร้อยสุดา ศรีรกัษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

809 594302055 นางสาวสากีนี เต๊ะปูยู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

810 5941101042 นางสาวสาธดิา คงรว่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

811 594301037 นางสาวสายสุดา ดาแล่หมนั มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

812 594333043 นางสาวสาวติรี แกว้สามเขียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

813 594211032 นางสาวสาวียะห์ สามารอเมาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

814 594332041 นางสาวสิดาพร สามารถ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

815 594332092 นางสาวสริินทรา บุหงา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

816 594334047 นางสาวสกุัญญา ช่วยทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

817 594334048 นางสาวสกุัญญา บุญศร ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

818 594332042 นางสาวสกุัญญา เพชรสุด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 

819 594333044 นางสาวสกุัญญา สายเส็น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

820 594211033 นางสาวสุชาดา การ่อแกว้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

821 594332093 นางสาวสุณิสา พิมพ์คง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคเุทศก์และการทอ่งเที่ยว 

822 594333045 นางสาวสุดารัตน ์ชื่นสมบัต ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

823 594301083 นางสาวสุดารัตน ์พรกิแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

824 594211034 นางสาวสุธิดา คงคาสวัสดิ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

825 594335052 นางสาวสุธิดา สันเกาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

826 594302058 นางสาวสุธิตา ปุนทะมุณ ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

827 594301038 นางสาวสุธริา ระวังวงศ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

828 594333047 นางสาวสุธมีา ศรจีอมขวญั มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

829 594333048 นางสาวสนุิสา ถาวรทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

830 594334049 นางสาวสนุีย์มาศ หีมหรับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

831 5941101045 นางสาวสุปราณี เกตุแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

832 5941101046 นางสาวสุภทัรษร บัวทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

833 594301039 นางสาวสุภาพรรณ คงสาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

834 5941101099 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วรุ่งเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

835 594211036 นางสาวสุภาภรณ์ จนัทสิทธ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

836 594332094 นางสาวสุภาภรณ์ ล้านเกตุบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคเุทศก์และการทอ่งเที่ยว 

837 594301085 นางสาวสุภาวดี สุวรรณกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

838 594301040 นางสาวสุมติตรา คงขจร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



839 594211037 นางสาวสรุีย์นิภา ล ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

840 594301087 นางสาวสุไรดา สาแม็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

841 594302059 นางสาวสุไลล่าห์ เท่งนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

842 5941101100 นางสาวสุวรรณา สุวรรณมณ ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

843 5941101153 นางสาวสุไวดา นุ้ยเดน็ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

844 594335053 นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณมณ ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

845 594335054 นางสาวเสาวลักษณ์ ชูบัวขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

846 594335056 นางสาวโสธิดา งามเพียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

847 5941101154 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีรกัษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

848 594334051 นางสาวหุสนา สาแลหมนั มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

849 5941101049 นางสาวอคริาภ์ ช านาญดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

850 594335058 นางสาวอทิตญา รามสวัสดิ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

851 594338042 นางสาวอทิตย์ติญา แดงนุ้ย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

852 594211039 นางสาวอนัญญา เดชะพนัธ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

853 594332045 นางสาวอนัญญา วนัแรก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

854 594334053 นางสาวอนันญา โสภณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

855 594333050 นางสาวอนิตา วัฒนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

856 594211040 นางสาวอนิศรา นนทพนัธ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

857 594302060 นางสาวอนุตรา พระคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

858 594332097 นางสาวอนุธิดา บุญแก้วรัตน ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

859 594335059 นางสาวอนุสรา หนิมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

860 594301088 นางสาวอภิชญา หนูเทพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

861 594333051 นางสาวอรทัย คงกุลทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

862 594211043 นางสาวอรนภา เสมอภาค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

863 594333052 นางสาวอรอนงค์ เส้งสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

864 594332048 นางสาวอรัญญา สเุหร็น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

865 5941101051 นางสาวอริสา ทองเป็นเพ็ชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

866 594301089 นางสาวอลิษา ช่วยนกุูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

867 594301044 นางสาวอลิษา หูเขียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

868 594333053 นางสาวอวัสดา เต็มเป่ียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

869 5941101104 นางสาวอญัชลี มุณีรตัน ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

870 594334057 นางสาวอมัราวดี อินใหม ่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

871 594333056 นางสาวอัศศิยา สนัหรมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

872 594338048 นางสาวอสัมาอุ ์ธรรมรักษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

873 594211045 นางสาวอาทิตยา แก้วนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

874 594335062 นางสาวอาทิติยา พุ่มจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

875 594332049 นางสาวอาธัญญ่า หมะหวีเอน็ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

876 5941101052 นางสาวอาธิญาภา หยูทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

877 594333058 นางสาวอานิ เงาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

878 594332100 นางสาวอาภาภรณ ์บัญชาวุฒ ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



879 594334058 นางสาวอาภาศิริ สายศร ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

880 5941101105 นางสาวอามิธตา หมัดเหลม็ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

881 5941101158 นางสาวอารทิา เบ็ญละโต๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

882 594301045 นางสาวอาริษา มาลิน ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

883 594301091 นางสาวอารีดา สาหมาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

884 594211046 นางสาวอารนีา ใบเย็มหมะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

885 594338050 นางสาวอารนีี เจะ๊เละ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

886 594334059 นางสาวอารีย์ รัตนมณุ ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

887 594332101 นางสาวอารียา ติงสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

888 594333062 นางสาวอารียา แสงภ ู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

889 594333063 นางสาวอารียา โสะสมาคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

890 594334060 นางสาวอาอีฉะ๊ หนูชสููข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

891 594334061 นางสาวอนิธริา วาดงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

892 594334063 นางสาวอุไรณีย์ วาเงาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

893 594338052 นางสาวอุศนา แสงเกิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

894 594335064 นางสาวอุษา ชุมวงศ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

895 594211048 นางสาวฮาซานา ดาแม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

896 594302068 นางสาวฮุสนา หวันโสะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

897 594301048 นายกฤตนิ พงษ์สุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

898 594302004 นายกองพล สังวาลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

899 5941101107 นายกัณฐพันธ ์เกษกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

900 594302008 นายกามารุสซามาน เจะมะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

901 5941101108 นายกิตติจร บุญชวูงศ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

902 594334004 นายกิตติวฒุิ วงสวุรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

903 5941101056 นายกิติศกัดิ์ แก้วมณ ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

904 594211007 นายไกรวิชญ์ ออ่นมนิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

905 5941101110 นายคเชน อุทมุพร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

906 5941101111 นายโฆษิต สขุะนนัท ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

907 5941101006 นายจตุรพล ขวญัแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

908 594335011 นายจุรินทร์ เหล็มโส๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

909 5941101061 นายเจตพัฒน์ แกล้วกล้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

910 594332058 นายชญานนท ์นวลสวุรรณ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

911 594332059 นายชนาธิป นุ้ยแนบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

912 594335014 นายชัยณรงค์ ทองใส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

913 594302015 นายชากิร อารง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

914 594334008 นายณรงค์ฤทธิ์ หมพีลัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

915 594338013 นายณัฐพล เกือ้คลัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

916 594334009 นายณัฐพล เปาวะนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

917 594332012 นายณัฐพล หมีคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

918 5941101068 นายณัฐวุฒ ิทองปาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



919 594338014 นายณัฐวุฒ ิแพ่งเมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

920 594333015 นายทวีศกัดิ์ จนัทะสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

921 5941101016 นายทวีศกัดิ์ รุยันต ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

922 5941101017 นายธนบดี เจรญิผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

923 594334011 นายธนวัฒน์ สวุรรณโณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

924 594211013 นายธนาคม จันตรีวา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

925 5941101070 นายธนาดล คงสจีันทร ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

926 5941101071 นายธรรมศักดิ ์ชอบธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

927 594334014 นายธีรเดช ทองเกต ุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

928 5941101073 นายธีรพงศ์ ชุม่ชื่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

929 5941101126 นายธีระพัฒน์ ชเูกลี้ยง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

930 5941101021 นายนพดล นาปาเลน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

931 594334015 นายนพดล สะระยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

932 5941101074 นายนพเดช หันน้ าเที่ยง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

933 594335023 นายนัทธพงศ์ ท่าด ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

934 594332018 นายนันทวัฒน์ ตาเอน็ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

935 594335024 นายนัสรุต เกษม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

936 594302028 นายเนติวฒุิ พิพิธพงศ์พันธุ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

937 594211018 นายบัสรี มะเสาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

938 594338019 นายปฏิมา เผอืกสวสัดิ ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

939 594335030 นายปิยะณัฐ สุขเเก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

940 5941101132 นายปิยะรัฐ เจี่ยงย่ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

941 594332023 นายผดุงพล บุรีภกัด ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

942 5941101028 นายพงศกร ฮอเจรญิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

943 594334025 นายพงศ์พิสิฐ ถ่ายพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

944 5941101029 นายพงษ์พิพัฒน์ แก้วละเอียด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

945 594335032 นายพรประเสรฐิ ช่วยรตัน ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

946 594334027 นายพิชญะ เทพอักษร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

947 594211024 นายพิเชษฐ ชัยเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

948 594334030 นายพีระวทิย์ ช่องชะงัก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

949 594302037 นายฟะฮ์มีย์ หะยีสะมะแอ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

950 594302040 นายภาณุเดช เนือ้ออ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

951 5941101031 นายภาณุพงศ์ สมสขุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

952 594335037 นายภาณุพล ไข่ช่วย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

953 594301024 นายภาสกร วงศก์ระจ่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

954 594334033 นายภูผา พงษ์เพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

955 594333034 นายมีดี เมาะสาแม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 

956 5941101085 นายเมธัส ผอมเส้ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

957 594338031 นายรัฐธรรมนญู นนัทสิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

958 594335040 นายรัตนพล ทองจนัทร์แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



959 5941101033 นายรามิล หมนีหนุด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

960 594335041 นายรุชดี เด็นเพ็ชรหน๋อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

961 594335042 นายฤทธิไกร แนมใส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

962 594301075 นายฤทธเิดช ฮิน่เซ่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาไทย 

963 594335043 นายวงศ์วรัณ ขวญัย่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

964 594334041 นายวรากร หวานนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(การจัดการองคก์รชมุชน) 

965 594338033 นายวสุธรณ์ แซ่แซน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

966 594338034 นายวิทยา สองประสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

967 5941101089 นายวิธวนิท์ ณ สงขลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

968 594211029 นายวิริยะ โคมละ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

969 594335047 นายวีรวัฒน์ ขนุพรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

970 594338038 นายศราวุธ บุญรุ่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

971 594302051 นายศุภชัย เพ็ชรสลับศร ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

972 594302053 นายสรอรรถ สุขยฤกษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

973 5941101096 นายสิทธิพงศ์ คงส้ัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

974 5941101048 นายเสกสรร เพชรมณ ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

975 5941101101 นายโสฬส รักหมอ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

976 5941101102 นายอดิศักดิ์ ด่อเสาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

977 594335057 นายอดิศักดิ์ โตะดิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น) 

978 594332096 นายอนริุทธิ์ สุวาหล า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

979 594332096 นายอนริุทธิ์ สุวาหล า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

980 594338043 นายอนุชิต หนูเพง็ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

981 594211041 นายอนุพงศ์ ชูเลิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภูมิสารสนเทศ 

982 594338044 นายอนรุักษ์ รักสุไหอุเป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สวัสดิการสังคม 

983 5941101103 นายอภิรกัษ์ หมะโส๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

984 594302061 นายอรรถชัย โปไชย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

985 5941101157 นายอับฟาน หยีละง ู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

986 594302064 นายอ ารี บอืราเฮง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

987 594332051 นายอิศราเทพ กาญจนวงค ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ สังคมศาสตรเ์พื่อมัคคุเทศก์และการทอ่งเที่ยว 

988 594302066 นายอุกฤษฎ์ เขตนิคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

989 5941101106 นายเอกราช จิตรตรง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

990 594414001 นางสาวกนกพร อินจันทร ์ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

991 594408057 นางสาวกนกวรรณ รงหน ู วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

992 594413044 นางสาวกนกวรรณ อยู่ด า วิทยาการจัดการ การจดัการ 

993 594407047 นางสาวกนกอร แส้หมูด วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

994 594410001 นางสาวกมลชนก ครุฑนาค วิทยาการจัดการ การตลาด 

995 594414048 นางสาวกรองกาญจน์ แก้วมณี วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

996 594601001 นางสาวกฤชฎาพร สุวลกัษณ ์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

997 594407002 นางสาวกฤษณา กูนา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

998 594407094 นางสาวกัญญารัตน์ ล้วนกาง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



999 5941001099 นางสาวกัญญารัตน์ สว่างวงศ ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1000 594502003 นางสาวกันยา แซ่เตียว วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1001 594408115 นางสาวกาญจณาวดี ทองสงค ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1002 5941001051 นางสาวกาญจนมาศ ทองพลับ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1003 5941001100 นางสาวกาญจนา ไกรคุ้ม วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1004 594408004 นางสาวกาญจนา หนชูัยแกว้ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1005 594414049 นางสาวกานตธ์ิดา แทนด้วง วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1006 5941001003 นางสาวกานตธ์ิดา ศรีบริรกัษ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1007 5941001052 นางสาวกามาล่า เกษา วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1008 5941001101 นางสาวกาสมัส แวนาแว วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1009 594408116 นางสาวกิตตกิา อนินุ้ย วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1010 5941001102 นางสาวกิตติยาภรณ ์แท่นประมูล วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1011 594601003 นางสาวกิติยา แก้วงาม วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1012 594414050 นางสาวกุลธิดา เต็งจารึกชัย วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1013 594502041 นางสาวกุลสตร ีรกัร่วม วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1014 594408006 นางสาวกุลิสรา แสงจนัทร์ศิร ิ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1015 5941001103 นางสาวกุสุมา ทองสง่แสง วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1016 594407049 นางสาวเกตกุนก เจ๊ะหมนั วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1017 594601044 นางสาวเกวลนิ หมัน่นุ้ย วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1018 594413088 นางสาวเกศิน ีบ่อหนา วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1019 594408118 นางสาวขวัญฤทัย มณโีชต ิ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1020 594413046 นางสาวเขมอัปสร กองสขุ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1021 594410048 นางสาวคีรตา บิลยะแม วิทยาการจัดการ การตลาด 

1022 5941001055 นางสาวจรรยพร ศรีประสิทธิ ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1023 594601046 นางสาวจรรยา ยาชะรัด วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1024 5941001104 นางสาวจรวยพร ขาวหวาน วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1025 594414005 นางสาวจริยา มาเนี่ยว วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1026 5941001007 นางสาวจนัทกานต์ สุวรรณสถิตย์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1027 594408063 นางสาวจารวี ขุนราม วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1028 594413004 นางสาวจารวี ชูฟอง วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1029 594410094 นางสาวจิตตินาถ วงศ์ป๎ญญาภรณ ์ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1030 594502043 นางสาวจิตติภัทร พรมแก้วพนัธ ์ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1031 594601006 นางสาวจิตติมา เพ็งจนุ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1032 5941001056 นางสาวจิตติมา ม่วงจนัทร ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1033 594408008 นางสาวจริภา สทุธริักษ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1034 5941001105 นางสาวจริะภา เยาวชินากร วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1035 5941001008 นางสาวจริาพัชร บุญวรเพ็ช วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1036 5941001057 นางสาวจริาภรณ์ พงศ์พันธ ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1037 594502081 นางสาวจริาภา แสงมณ ี วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1038 594408120 นางสาวจุฑาทิพย์ สมบัติมาก วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1039 5941001106 นางสาวจุฑาภรณ์ หนูศร ี วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1040 5941001058 นางสาวจุฑาภรณ์ เอียดเหิน วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1041 594414053 นางสาวจุฑามาศ ทองด้วง วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1042 594502044 นางสาวจุฑามาศ ทองออ่น วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1043 594410004 นางสาวจุฑามาส สุภาพร วิทยาการจัดการ การตลาด 

1044 594413048 นางสาวจุฑารัตน์ มั่นจิตต ์ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1045 594413091 นางสาวเจนจิรา กาญจนา วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1046 594413006 นางสาวเจนจิรา ชมุทอง วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1047 5941001107 นางสาวเจนจิรา ทองรมย์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1048 594410050 นางสาวเจนจิรา บัวไชย วิทยาการจัดการ การตลาด 

1049 5941001010 นางสาวชฎาพร ขวัญรอด วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1050 594502083 นางสาวชนิกานต์ พรรษา วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1051 594414008 นางสาวชนิตา พรหมชูแก้ว วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1052 594414055 นางสาวชนิตา อภัยพงค์ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1053 5941001059 นางสาวชนิภา เสียงดัง วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1054 594414102 นางสาวชยุตรา หมื่นส ี วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1055 5941001108 นางสาวชลธิชา รกัษายศ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1056 594408009 นางสาวชลธิชา หลีเหล็ม วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1057 594408065 นางสาวชลธิดา แสงแก้ว วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1058 594414056 นางสาวชุตมิา แก้วม ี วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1059 594413094 นางสาวชุตมิา คงนิล วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1060 594408066 นางสาวชุตมิา ไตรสุวรรณ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1061 5941001011 นางสาวชุตมิา เบ็ญโส๊ะ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1062 594408122 นางสาวโชติรส สขุแก้ว วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1063 594407099 นางสาวซอบารียะห์ สาและ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1064 5941001060 นางสาวซอฝีย๊ะฮ์ แดงเหม วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1065 594410007 นางสาวซันเดีย สาหล าสุหร ี วิทยาการจัดการ การตลาด 

1066 594502084 นางสาวซามเีราะ ซีบะ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1067 594407008 นางสาวซารนีา มอซู วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1068 594413052 นางสาวซาลีซา ยามา วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1069 594413095 นางสาวซูซีลา ยะโกะ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1070 594410008 นางสาวซูนีตา วอน ิ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1071 5941001012 นางสาวซูลยานี อาลอาดัม วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1072 594502085 นางสาวเซาดะห์ เลาะมิง วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1073 594502010 นางสาวโซฟิตดาวน์ เส็นแอ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1074 594601009 นางสาวโซไรดา อาแว วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1075 5941001110 นางสาวญฐัฐา แซ่ซ้ิน วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1076 594410055 นางสาวญาสุมินทร ์เพอสะและ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1077 5941001013 นางสาวฐิติกา รัตนบุรานนัท์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1078 5941001062 นางสาวฐิติมา แซ่ลี ้ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1079 5941001111 นางสาวฐิติมา แสงอรุณ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1080 5941001063 นางสาวณัฏฐา รัตนราศ ี วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1081 594413010 นางสาวณฐักมล นวลละออง วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1082 594414057 นางสาวณฐักานต์ เสาวภกัดิ ์ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1083 594414104 นางสาวณฐัชยา รญัเวศ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1084 594601051 นางสาวณฐัฐนิันท์ คงทอง วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1085 594410011 นางสาวณฐัรกิา กิจเจรญิเกียรติ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1086 594408013 นางสาวณฐัรกิา เหมรัตน ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1087 594413096 นางสาวณฐัรกิา อ่อนรกัษ์ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1088 594601011 นางสาวณฐัวรรณ ช่วยยก วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1089 594408125 นางสาวณิชาภทัร มุขครี ี วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1090 594414013 นางสาวเณศรา สนัแก้ว วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1091 594410103 นางสาวดารณี รมณีย ์ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1092 594410012 นางสาวดารารัตน์ พัฒจันทรจุล วิทยาการจัดการ การตลาด 

1093 5941001113 นางสาวดารุณี จติหลัง วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1094 594410013 นางสาวต่วนซูไรดา นิแต วิทยาการจัดการ การตลาด 

1095 594413054 นางสาวตอเฮเราะห์ ยาซิง วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1096 594502050 นางสาวทวีทรัพย์ ปาตังคะโร วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1097 594502051 นางสาวทิพวรรณ ศรีแก้ว วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1098 594502014 นางสาวธนวรรณ ทองแก้ว วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1099 594413012 นางสาวธนัญชนก เบ็ญโส๊ะ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1100 594601012 นางสาวธนัฐฐา ศริิโชต ิ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1101 594413098 นางสาวธมลวรรณ สวนใจเย็น วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1102 594502017 นางสาวธญัญารัตน์ โมราสิทธิ ์ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1103 594408127 นางสาวธญัรัตน์ ชอบหวาน วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1104 594410106 นางสาวธญัลักษณ ์รอดนวล วิทยาการจัดการ การตลาด 

1105 594410106 นางสาวธญัลักษณ ์รอดนวล วิทยาการจัดการ การตลาด 

1106 594502055 นางสาวธนัยา พงษ์พานิชย์ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1107 594414109 นางสาวธริาภรณ์ หนูชว่ย วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1108 594408072 นางสาวธรีวดี บุญทิพย์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1109 594410061 นางสาวนภัสกาญจน์ บุญวิสูตร วิทยาการจัดการ การตลาด 

1110 5941001066 นางสาวนภัสสร อัตตะพนัธ ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1111 5941001115 นางสาวนภารัตน์ เก้าเอี้ยน วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1112 594601013 นางสาวนฤมล นิสสัยตรง วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1113 594408129 นางสาวนฤมล รัตน์พรหม วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1114 5941001067 นางสาวนวพร เลิศล้ าไตรภพ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1115 594408018 นางสาวนจัญมา เตะ๊หมาน วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1116 594408074 นางสาวนชัชา แก้วรัตนา วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1117 5941001116 นางสาวนัซเราะฮ ์ตาบาซา วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1118 594410062 นางสาวนทัเดียร์ บาดง วิทยาการจัดการ การตลาด 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1119 5941001019 นางสาวนนัทวัน บุญโยม วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1120 594408131 นางสาวนาดีญา เหมาะแสะ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1121 5941001068 นางสาวนารีย์ตา ลงซา วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1122 594413015 นางสาวนาอีหม๊ะ แวเด็ง วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1123 594601054 นางสาวนาไฮดา เด็ง วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1124 594407108 นางสาวน้ าเพชร บุญมาก วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1125 594413058 นางสาวนจิิตรา วิวฒันาชัย วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1126 594408020 นางสาวนภิาวรรณ ชมุจิตร วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1127 594414019 นางสาวนลิาวัลย์ คงทอง วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1128 594414066 นางสาวนอิากาซะห์ มะดาโอะ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1129 5941001020 นางสาวนรีมา โต๊ะเส็น วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1130 594414113 นางสาวนจุรีย์ ดนิเตบ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1131 594414020 นางสาวนชุจณี หวัเมอืง วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1132 594407063 นางสาวนรุอามาน ีเจะ๊และ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1133 594502058 นางสาวนรูเดียนา หะ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1134 594502096 นางสาวนรูฟิตรี นอ้ยตั้ง วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1135 594413016 นางสาวนรูไลลา บินมะดีเยาะ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1136 594413059 นางสาวนรูอฎัลิน ลาเต๊ะ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1137 594410018 นางสาวนรูไอนี แก้วเวหา วิทยาการจัดการ การตลาด 

1138 594414067 นางสาวนรูฮากีมะห์ มะเยาะ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1139 594413102 นางสาวนรูฮายามี บือราเฮง วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1140 5941001118 นางสาวนรูีย๊ะ อาบูดอแล วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1141 5941001021 นางสาวเนตรชนก เทพสรุิวงค ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1142 5941001070 นางสาวเนตรนภา ศรีมุข วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1143 594413017 นางสาวเนาวรัตน ์พันธ์พงศ ์ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1144 5941001119 นางสาวโนรซาฟนีา อาแว วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1145 594407064 นางสาวโนฮาฟีซา บินนอิาแซ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1146 594408076 นางสาวบงกช พุ่มนวล วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1147 594410064 นางสาวบรมิาส ชุมหมัด วิทยาการจัดการ การตลาด 

1148 594410110 นางสาวบุญญาวดี ชติาลักษ์ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1149 5941001022 นางสาวเบญจมาภรณ์ กร้าณรงค ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1150 594410019 นางสาวเบญจมาศ แป้นแก้ว วิทยาการจัดการ การตลาด 

1151 594410065 นางสาวเบญจรตัน์ มะลินิล วิทยาการจัดการ การตลาด 

1152 594414021 นางสาวเบญจวรรณ รัตนโกสม วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1153 594413103 นางสาวปณิดา นวนศร ี วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1154 594408133 นางสาวปภาวดี บญุเพ็ง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1155 594410020 นางสาวปรญิธร บุตรด ารงค ์ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1156 594410066 นางสาวปฤษฏาภร ยกก าพล วิทยาการจัดการ การตลาด 

1157 594413104 นางสาวปวีณา ชูเย็น วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1158 594413019 นางสาวปวีณา พืชพงษ์ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1159 594407112 นางสาวป๎กรียะห์ เจ๊ะฆอ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1160 594408135 นางสาวป๎ทมา บุญยรัตน ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1161 594410021 นางสาวปาดีละห์ สะแต วิทยาการจัดการ การตลาด 

1162 594410067 นางสาวปานจรีย์ สุธานพดล วิทยาการจัดการ การตลาด 

1163 594410113 นางสาวปาริตา เพชรสุววรณ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1164 594408024 นางสาวปิยธิดา จนัทร์เกต ุ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1165 594601056 นางสาวปิยะธิดา แซ่หว่อง วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1166 594410022 นางสาวปิยะมาส ทับเที่ยง วิทยาการจัดการ การตลาด 

1167 594414070 นางสาวปิยะรัตน์ ก๊งจิตร วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1168 594408080 นางสาวปุณยนุช จันแดง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1169 594414117 นางสาวเปรมทิพย์ ขุนยัง วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1170 594502060 นางสาวผการัตน์ บุญรอดชู วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1171 5941001120 นางสาวพรทิภา มณีรตันวรกุล วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1172 594410023 นางสาวพรพิมล ศรีตั้งวงศ ์ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1173 594408137 นางสาวพรเพ็ญ ทองเกียรต ิ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1174 594601016 นางสาวพรวิภา พลเย่ียม วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1175 594407113 นางสาวพรวิมล ขวัญด า วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1176 594414118 นางสาวพรสวรรค์ ธนูอนิทร ์ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1177 594408026 นางสาวพลอยพรรณ มาลากุล วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1178 594413063 นางสาวพลอยไพลิน ศัทโธ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1179 594407068 นางสาวพัชชานันท์ กิตติวรุณโรจน ์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1180 5941001072 นางสาวพัชราภรณ ์ออ่นแกว้ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1181 594408082 นางสาวพัชริธา คล้ายมาก วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1182 594410024 นางสาวพัชริศา มาลาวงค ์ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1183 5941001121 นางสาวพัชรี นิสะน ิ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1184 594601017 นางสาวพัฒน์นรี จงรักษ์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1185 594413021 นางสาวพิชญา กล้าหาญ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1186 594407069 นางสาวพิมพช์นก หนูชว่ย วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1187 594410070 นางสาวพิมพน์ิภา มีศร ี วิทยาการจัดการ การตลาด 

1188 594410116 นางสาวพิมพอ์ัปสร หมอแก้ว วิทยาการจัดการ การตลาด 

1189 594413107 นางสาวพิมพกิา ทองทิพย์ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1190 5941001024 นางสาวพิมพิศา ยะก๊บ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1191 5941001122 นางสาวเพชรรัตน์ บญุทกึ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1192 5941001025 นางสาวเพญ็ผกา ทองศรแีกว้ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1193 594408083 นางสาวเพญ็พิชชา รัตนภูม ิ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1194 5941001074 นางสาวเพญ็พิสุทธิ์ เนียมปาน วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1195 5941001123 นางสาวแพรวรุ้ง สุขสวัสดิ ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1196 594601058 นางสาวฟาตอนะห ์โตะนาฮุง วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1197 594407070 นางสาวฟาตเีมาะ กามา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1198 5941001075 นางสาวฟารีดา ขะเดหร ี วิทยาการจัดการ การบัญช ี

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1199 594502100 นางสาวฟารีดา มะอุเซ็ง วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1200 5941001124 นางสาวฟาอาดา กองพนัธ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1201 5941001027 นางสาวฟิรฮานา บากา วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1202 594601018 นางสาวภัชราภรณ ์ชุมหน ู วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1203 594413108 นางสาวภทัธรียา ดว้งแก้ว วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1204 594414119 นางสาวภทัรวดี แก้วนก วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1205 594410025 นางสาวภทัราวดี จนัทร์จนี วิทยาการจัดการ การตลาด 

1206 594408140 นางสาวภาริณี ไชยภักด ี วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1207 594407117 นางสาวมณีกานต์ ตรงมะตงั วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1208 594408141 นางสาวมนัสนนัท ์หย้งแกว้ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1209 594410072 นางสาวมณัฑนา เกตุศทัธา วิทยาการจัดการ การตลาด 

1210 594601021 นางสาวมัยดนีะฮ์ แกนเดน็ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1211 594407072 นางสาวมัยมนู การ ี วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1212 5941001125 นางสาวมัสนะ มาลาวัยจนัทร ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1213 594601062 นางสาวมัสยา ดอเลาะ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1214 594414121 นางสาวมาณวิกา ม่วงไหมทอง วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1215 5941001028 นางสาวมาริสา สะมาแอ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1216 5941001077 นางสาวมาริสา โสะ๊หล ี วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1217 594408086 นางสาวมณิฑิรา จนัทร์เจรญิ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1218 5941001126 นางสาวมกุตาภา ชีวานรุัตน ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1219 5941001029 นางสาวมนูา โตะมอ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1220 594414076 นางสาวเมวดี เกษม วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1221 5941001078 นางสาวเมวี จันทร์สงค ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1222 594413110 นางสาวเมษา ฆังมะโณ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1223 594408142 นางสาวโมรนิ กองสุวรรณ ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1224 594413025 นางสาวยาวาร ีนแิฮ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1225 594502065 นางสาวเยาวลกัษณ์ พรมเต็ม วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1226 594410073 นางสาวรวิภา ชูสวุรรณ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1227 594414030 นางสาวรอฮีมะห ์โส๊ะอ ิ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1228 5941001127 นางสาวรตัติกาล พุกพบสขุ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1229 594601023 นางสาวรตัติกาล ย่ีแกว้ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1230 594601064 นางสาวรตันา ทองงาม วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1231 594414031 นางสาวรตันา รัตนกระจ่าง วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1232 594410074 นางสาวรนิลดา ต าพ ู วิทยาการจัดการ การตลาด 

1233 594408089 นางสาวรจุิพร ศรีรตัน ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1234 5941001079 นางสาวรสุวาตี สาและ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1235 594414078 นางสาวฤทัยรัตน์ อารกัษ์ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1236 594414078 นางสาวฤทัยรัตน์ อารกัษ์ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1237 594408145 นางสาวลลิตา เจะอุมา วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1238 5941001031 นางสาวลกัษณา คงม ี วิทยาการจัดการ การบัญช ี
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1239 594414125 นางสาวลกัษิกา วงศ์รัตน ์ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1240 594407030 นางสาวลนัด้า โสภ ี วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1241 594410029 นางสาวลัยลา ลกูสะเดา วิทยาการจัดการ การตลาด 

1242 594408034 นางสาวลนิลนี ยีลีมอ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1243 5941001080 นางสาววนิดา หวนัค า วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1244 5941001129 นางสาววรรณเลขา พิมเสน วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1245 5941001032 นางสาววรรณวิสา หล าสะ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1246 5941001081 นางสาววรรด ีหมาดอ ี วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1247 594408146 นางสาววรรศริิ อนิราช วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1248 594408091 นางสาววรัญญา อวนขอ้ง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1249 594601066 นางสาววริศรา รอดเมอืง วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1250 594407031 นางสาววนัวิสาข์ อับดุลราน ี วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1251 594601067 นางสาววัลย์ลดา แดงส ี วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1252 594502104 นางสาววาเนสซา โต๊ะเสน็ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1253 594408148 นางสาววารุณี ดว้งหน ู วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1254 594502029 นางสาววาสนา จงไกรจักร ์ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1255 594410030 นางสาววกิานดา วิยะรตัน ์ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1256 594410076 นางสาววนิสิตา โต๊ะฝา วิทยาการจัดการ การตลาด 

1257 5941001033 นางสาววิภาวัล จนัทร์ส่องแสง วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1258 594410122 นางสาววิภาวี เกื้อหนุน วิทยาการจัดการ การตลาด 

1259 594408149 นางสาววิยะดา โจ้งบุตร วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1260 594601027 นางสาววรินุช ศรนีวลขาว วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1261 594601068 นางสาววิลาวัลย์ คงจ ารญู วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1262 5941001131 นางสาววิลาวัลย์ คงติ้ง วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1263 594408038 นางสาววิลาวัลย์ ทิพย์มณ ี วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1264 5941001034 นางสาววิลาสนิี สวุรรณรัตน ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1265 5941001083 นางสาววญีานุช สุคนธรส วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1266 594601028 นางสาวแวโซฟี แวโน๊ะ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1267 594410123 นางสาวศกลวรรณ พัชณีย์ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1268 594601069 นางสาวศดานันท์ สโมล ี วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1269 594413029 นางสาวศรญัญา วัฒนะ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1270 594601029 นางสาวศรณัรัตน์ มณีวิทย์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1271 594407032 นางสาวศรตุา ชาตรีวงศ ์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1272 594407078 นางสาวศลิษา ชิตชลธาร วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1273 5941001132 นางสาวศศิ ลารีน ู วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1274 594407124 นางสาวศศิฉาย นาคช่วย วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1275 594414127 นางสาวศศิณา ด าท่าคลอง วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1276 594408150 นางสาวศศิธร เกิดนิล วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1277 594601070 นางสาวศศิธร สุวรรณรัตน ์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1278 594414128 นางสาวศาฤทัย ทองทัย วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 
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1279 5941001035 นางสาวศิรภสัสร รัตนมณ ี วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1280 594502105 นางสาวศิรกิาญจน ์ชูจนัทร ์ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1281 594408095 นางสาวศิรนิันท์ ชเูย็น วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1282 594408151 นางสาวศิรนิุช แกว้สุวรรณ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1283 5941001133 นางสาวศิรริัตน์ สุวรรณโณ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1284 594601030 นางสาวศิรวิรรณ ตนัศิร ิ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1285 5941001036 นางสาวศิโรรัตน์ เพชรรักษ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1286 594408152 นางสาวศุภวรรณ บรรจงภาค วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1287 5941001085 นางสาวศุภาวด ีสุทธิพงษ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1288 5941001134 นางสาวศุภิสรา ทองค าจนัทร ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1289 594413073 นางสาวศุภิสรา ประสทีอง วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1290 594413116 นางสาวโศจิรัตน์ ทองอินทร ์ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1291 594414083 นางสาวสแนนญา หล าเหลม็ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1292 594407126 นางสาวสริญญา เสน่ห์ภักด ี วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1293 594413074 นางสาวสโรชา ทองช่วย วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1294 594410125 นางสาวสอฝีย๊ะ บ่าเหม วิทยาการจัดการ การตลาด 

1295 594413032 นางสาวสาธติา เเกสมาน วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1296 594414037 นางสาวสายฝน วิสา วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1297 594408154 นางสาวสารีน่า ว่าโระ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1298 594407081 นางสาวสาลิตา จ าปา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1299 594601071 นางสาวสาวติรี ป๎งหลีเสน็ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1300 5941001086 นางสาวสาวติรี ศริิเพชร วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1301 5941001135 นางสาวสริิกาญจน ์จนัแดง วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1302 594408099 นางสาวสริินยา ทองรักษ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1303 594413118 นางสาวสริีทิพย์ สุขสวัสดิ ์ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1304 594601031 นางสาวสีตีซาร่า สาแมมอตอ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1305 594413033 นางสาวสุขใจ ล่านุ้ย วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1306 594414131 นางสาวสุขมุา วงศ์สรุารกัษ์ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1307 5941001087 นางสาวสุคารี ตาเดอิน วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1308 594410035 นางสาวสุชาดา วิริยะบุปผา วิทยาการจัดการ การตลาด 

1309 594413076 นางสาวสุณฐัชา จันหมาด วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1310 594410081 นางสาวสุณี ส๊ะหวัง วิทยาการจัดการ การตลาด 

1311 594408044 นางสาวสุดใจ เอือ้ละพนัธ ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1312 594414038 นางสาวสุดา สาลีหมีน วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1313 594502108 นางสาวสุดารัตน ์ดารายีสาฮอ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1314 594502033 นางสาวสุดารัตน ์เรอืงรกัษ์ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1315 5941001039 นางสาวสุดารัตน ์เหมมนัต ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1316 594601072 นางสาวสทุธิดา คงร่ม วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1317 594408156 นางสาวสทุธิดา ไชยภักด ี วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1318 594408045 นางสาวสทุธิดา ไพโรจน ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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1319 594414085 นางสาวสุธญัญา จินา วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1320 594410082 นางสาวสุธิดา แก้วรัตนา วิทยาการจัดการ การตลาด 

1321 594408101 นางสาวสุธิตา อาด า วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1322 594413119 นางสาวสุธนิี ทนงาน วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1323 594413034 นางสาวสนุิตา มณีศร ี วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1324 594410128 นางสาวสนุิยา โดงกลู วิทยาการจัดการ การตลาด 

1325 594408102 นางสาวสนุิษา เตะต ู วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1326 594408158 นางสาวสนุิษา อุน่แดง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1327 594410037 นางสาวสนุิสา ค ารนิทร ์ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1328 594408047 นางสาวสนุิสา ศิริพระธรรม วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1329 594410083 นางสาวสนุิสา หมานขมิ ๊ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1330 594410129 นางสาวสนุิสา หวังจ ิ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1331 5941001089 นางสาวสุปราณี เอ่งฉ้วน วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1332 594408103 นางสาวสุพรรษา อินทสะโร วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1333 594601032 นางสาวสุพัตรา ราชนิยม วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1334 594408159 นางสาวสุพัตรา หลีศิร ิ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1335 594414039 นางสาวสุภัสสร ฟุ้งเฟือ่ง วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1336 594410038 นางสาวสุภัสสรา คงทรัพย์ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1337 594413078 นางสาวสุภาพร เซ่งเข็ม วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1338 594601033 นางสาวสุภาพร ด าสงค ์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1339 594414086 นางสาวสุภาภรณ์ วิไลเลิศศิลป์ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1340 5941001041 นางสาวสุภาวดี แก้วเมฆ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1341 594407037 นางสาวสุภาวดี ชูแก้ว วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1342 594414133 นางสาวสุภาวดี พรมสีม่วง วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1343 5941001090 นางสาวสุภาวรรณ สุขสว่าง วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1344 594408048 นางสาวสุมลฑา สดุตรง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1345 594414040 นางสาวสุมัยย๊ะ กุกามา วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1346 594601034 นางสาวสุมติรา ส าส ี วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1347 594408104 นางสาวสรุัยย้า ไสยาตรี วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1348 594413121 นางสาวสรุีรฐั สุขสวัสดิ ์ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1349 594410039 นางสาวสุไรดา ปาเก วิทยาการจัดการ การตลาด 

1350 594408160 นางสาวสุวด ีแขกเต ้ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1351 594410085 นางสาวสุวนันท์ ทองสองแก้ว วิทยาการจัดการ การตลาด 

1352 594414134 นางสาวสุวนีย์ ชาตร ี วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1353 594408049 นางสาวสุวชัณี สงเคราะห ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1354 594413036 นางสาวสรูายา กาเสน วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1355 594408161 นางสาวเสาวภาคย์ สุคนธจร วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1356 5941001042 นางสาวเสาวลักษณ์ กลิน่เเกว้ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1357 594408050 นางสาวเสาวลักษณ์ ชูช่วย วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1358 594410131 นางสาวเสาวลักษณ์ ชูยอด วิทยาการจัดการ การตลาด 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1359 594413037 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีชมุพวง วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1360 594407084 นางสาวอทิตยา พรหมสีทอง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1361 594414089 นางสาวอทิตญิา ยกรัตน ์ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1362 594601076 นางสาวอนงนาฎ อนิทร์ทอง วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1363 594410041 นางสาวอนันดา จาวิสูตร วิทยาการจัดการ การตลาด 

1364 5941001091 นางสาวอนิสรา บุญมา วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1365 594502110 นางสาวอภิญญา รัตนพันธ ์ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1366 5941001043 นางสาวอยานี เล๊าะเสะ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1367 5941001092 นางสาวอรณีย์ หะแวกะจ ิ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1368 594414137 นางสาวอรทัย น้อยม ี วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1369 594408107 นางสาวอรทิตา ละอองเทพ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1370 594408052 นางสาวอรอนงค์ เกตุสกูล วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1371 594413038 นางสาวอรอุมา ชัยเพชร วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1372 594407132 นางสาวอริษา หมัน่มา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1373 594414044 นางสาวอลิศรา หลังชาย วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1374 594601077 นางสาวอลิษา การจุล วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1375 5941001044 นางสาวอัครวรี์ ยอดสวุรรณ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1376 594408108 นางสาวองัคณา วิศิษฎ์พิบูลชัย วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1377 594413040 นางสาวอจัฉราพร ออ่นคง วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1378 5941001142 นางสาวอฟันาน หลงแดวา วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1379 594408165 นางสาวอัศวีณา บาโง้ย วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1380 594408054 นางสาวอัษฎาพร รักสกุล วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1381 594410044 นางสาวอสัตูรอ อาหลัง วิทยาการจัดการ การตลาด 

1382 594601078 นางสาวอสัมา ละมูลสุข วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1383 594410090 นางสาวอสัมา สมันกะเสม็ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1384 594502112 นางสาวอาดีล๊ะ สะบูดิง วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1385 5941001045 นางสาวอาดีละต์ บนิดุเหล็ม วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1386 5941001094 นางสาวอาทิตยา มรรคาเขต วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1387 594601039 นางสาวอาทิมา อิสระ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1388 5941001046 นางสาวอามีน ีเวาะหลง วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1389 594408110 นางสาวอารดา ยะนายเดิม วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1390 594413084 นางสาวอารีด้า รัซยูซะ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1391 594407045 นางสาวอารนีี เจะ๊เตะ๊ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1392 594601040 นางสาวอารนีี มะยีแต วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1393 594408166 นางสาวอารียา ยอดเพ็ชร ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1394 5941001144 นางสาวอาสือมะ ดาแม วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1395 594408055 นางสาวอาฮีซะห์ รองเดช วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1396 5941001047 นางสาวอนิทิรา จันทรแ์กว้ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1397 594413042 นางสาวอฟิฟ๎ตต์ บราเฮง วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1398 594408111 นางสาวอุบลวรรณ บุษด ี วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1399 594413085 นางสาวอมุานีย์ คงทอง วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1400 594413043 นางสาวไอลดา ไชยยาว วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1401 5941001097 นางสาวฮาซน๊ะ ยีเร็ง วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1402 594410046 นางสาวฮาดีซะห์ ดามะ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1403 594410092 นางสาวฮานาน อารง วิทยาการจัดการ การตลาด 

1404 5941001146 นางสาวฮานีฟะห์ เจะเตะ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1405 594410138 นางสาวฮานีฟะห์ อะกอล ี วิทยาการจัดการ การตลาด 

1406 594601041 นางสาวฮาพีซา ยานยา วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1407 5941001098 นางสาวฮาฟีซา เจ๊ะมูซอ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1408 594413086 นางสาวฮายาตี ดอืราแม วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1409 5941001050 นายกริชกร เจริญวาท ี วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1410 594410047 นายกฤตนัย หลานอา วิทยาการจัดการ การตลาด 

1411 594408058 นายกฤศธร คงหวัง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1412 594502002 นายกฤษฎา ศรส าแดง วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1413 594502040 นายกฤษฏิ์ หนูย้ิมซ้าย วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1414 594408003 นายกษิดิ์เดช ลัทธกาญจนัง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1415 5941001053 นายกิตติพงศ์ แกว้สุข วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1416 594407096 นายเกียรตชิัย คงแกว้ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1417 594407005 นายเกียรติศกัดิ์ ขวัญปาน วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1418 594407051 นายคมชาญ วัฒนชัย วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1419 594407097 นายครองภพ มารยา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1420 594408007 นายจักรินทร์ ขุนพรหม วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1421 594413090 นายจารุวทิย์ ดลหล้า วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1422 594502082 นายเจตริน สิงหะโรทัย วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1423 594413093 นายชาญวทิย์ ปินหมูด วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1424 594408010 นายชาตรี ศรีพรหมทอง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1425 594410006 นายชารีฟ เปาะมะ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1426 594502046 นายซักรียา แกสมาน วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1427 594410053 นายซารีฟ หะยีดือเระ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1428 594502048 นายไซฟู สะมะโด วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1429 594407009 นายไซฟูดีน เจ๊ะหะ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1430 594408011 นายฐาปกรณ์ ไขท่อง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1431 594408123 นายฐิษญาณ ศรียา วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1432 594502086 นายณัฏฐกมล หลงสะเตีย วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1433 594502011 นายณัฐกานต์ ศตชยานนท ์ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1434 594502011 นายณัฐกานต์ ศตชยานนท ์ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1435 594407010 นายณัฐนนัท์ แซ่เล่า วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1436 594413053 นายณัฐพงษ์ จนิตาแก้ว วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1437 5941001015 นายณัฐภทัร์ จันทรัตน ์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1438 594407100 นายณัฐภทัร ธนะบ ารุงกุล วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1439 594407102 นายณัฐวุฒ ิจรทีรัพย์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1440 594407102 นายณัฐวุฒ ิจรทีรัพย์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1441 594601052 นายณัฐวุฒ ิวงษ์นา วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1442 594502087 นายณัทวัสส ์คงชนะ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1443 594407103 นายตันตกิร ชัยครี ี วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1444 594502012 นายทวีชัย สังขร์ุ่ง วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1445 594408070 นายแทนไท แก้วสุวรรณ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1446 594408126 นายธนภทัร ยกก าพล วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1447 594502052 นายธนวัฒน์ เพชรรักษ์ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1448 594407014 นายธานินทร์ แซ่คิว วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1449 594408128 นายธีรวุฒ ิแขกทอง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1450 594407107 นายนพฤทธิ์ รักชมุคง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1451 594408017 นายนภสิทธิ์ ตรวีัย วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1452 594414063 นายนภสินธุ์ มีเถื่อน วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1453 594408073 นายนราวชิญ์ นาคช่วย วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1454 594410017 นายนัสรณ หมานเจริญ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1455 594414018 นายนัสโรล ตาเห วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1456 594413100 นายนาซาอี นาสอบง วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1457 594502095 นายนิพนธ ์แซ่ลก วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1458 594410063 นายนิพล ยาสมทุร ์ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1459 594601055 นายนิอาดิลนั สะด ี วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1460 594408021 นายบุตราเทพ ออ่นวิเวก วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1461 594407111 นายปฏิมากร มุณขีวัญ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1462 594408078 นายประกรานต ์ขนุจัน วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1463 594413018 นายประจกัษ์ ราชกิจจา วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1464 594408023 นายประเมษฐ ชุมพงศ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1465 594413062 นายป๎กษ์ กาฬสุวรรณ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1466 594413105 นายปารเมศร์ ตี้ฮ้อ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1467 594408025 นายพงศธร โวหาร วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1468 594408081 นายพงษ์พัฒน์ ฉมิอนิทร ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1469 594407022 นายพลกฤษณ์ เตชะอนนัต์ตระกูล วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1470 594407114 นายพัชรพล ศรียา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1471 594601057 นายพัชระ ดอนสันเทียะ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1472 594414025 นายพัทธพล พานิช วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1473 594407023 นายพันธกานต์ ฝ้ายเส็ม วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1474 5941001073 นายพีรณัฐ นราตรกีุล วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1475 594413065 นายพีระ ชกู าเนิด วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1476 594407024 นายเพทาย กองการณ ์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1477 594407116 นายฟิรฮาน หลังเกต ุ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1478 594502026 นายภานุวัฒน์ สกุหอม วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1479 594601059 นายภูธเนตร ชูพงษ์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1480 594408085 นายภูมิรัตน์ ภูม ี วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1481 594601019 นายภูริกรณ์ คอร ์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1482 594601060 นายภูวนัย เสน็หมาน วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1483 594414122 นายมูฮัมหมัด เบ็ญสอแหละ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1484 594408031 นายยศนนท ์ปวนค ามา วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1485 594408087 นายยศวรินทร์ รามปาน วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1486 594408032 นายยุรกาญจน์ หลีหงัด วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1487 594601022 นายรอมดอล หวังกุหล า วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1488 594408088 นายรังสรรค์ ปานทอง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1489 594601024 นายราญสมทุร์ สังข์ศิลป์ชัย วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1490 594413111 นายฤทธเิกียรติ อัลมาตร วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1491 594408147 นายวราวธุ กุลมาต วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1492 594408092 นายวสัน สาหับเดน็ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1493 5941001130 นายวัชรพงศ์ พรหมจรรย์ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1494 594601026 นายวันไฟซาน สาแอะ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1495 594407123 นายวิมล กาญจนาลังการ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1496 594413028 นายวีรเดช จนีชาวนา วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1497 594413071 นายวุฒิชัย เพชรรกัษ์ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1498 594410032 นายศราวุธ มีแตม้ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1499 594410078 นายศราวุธ ศรีสุวรรณ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1500 594407033 นายศักดิธัช ฤกษ์รัตน ์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1501 594407079 นายศักดินนท ์ฤกษ์รัตน ์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1502 594408040 นายศิวกร คล้ายดอกจนัทร ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1503 594502031 นายศุภกฤต มีชัย วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1504 594407125 นายศุภวิชย์ สุดเอียด วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1505 594407080 นายสนธยา ด าเสน วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1506 594408097 นายสมศักดิ ์เหล็มหมาน วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1507 594410080 นายสิทธิโชค ค าวิน วิทยาการจัดการ การตลาด 

1508 594502070 นายสิวายุ บุญเกิด วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1509 594601075 นายสุเมธ ขันธจีระวัฒน ์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1510 594407083 นายสุรกูล ปานกุูล วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1511 594414041 นายสุวัฒน์ หริัญประสิทธิ ์ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1512 594407130 นายอธิวัฒน์ แซ่ลก วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1513 594407085 นายอภิชัย พงษาวดาน วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1514 594502111 นายอรรถวฒุิ พุทธโร วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1515 5941001141 นายอรุณ หลีอาซิม วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1516 594413124 นายอลาวทิธ์ สาแลแม วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1517 594407133 นายอัครเดช นวลวิไลลกัษณ ์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1518 594413039 นายอัครพงศ์ คงแกว้ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1519 594407042 นายอัฐพล จันทวงศ ์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1520 594407088 นายอับดุลซอรีฟ แดบ๊อก วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1521 594410043 นายอับดุลรอหมาน ฮะปาน วิทยาการจัดการ การตลาด 

1522 594410089 นายอับดุลรอฮีม ฮะปาน วิทยาการจัดการ การตลาด 

1523 594410135 นายอับดุลอาซิซ ดาโอ๊ะ วิทยาการจัดการ การตลาด 

1524 594601037 นายอับดุลอาซิส สาและ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร ์

1525 594413083 นายอัมรนิทร์ กาลมิตรกาญจน์ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1526 594407043 นายอัมร ียูมูดิง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1527 594502036 นายอัศรัยมี วาน ิ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1528 594407135 นายอาซรอย มะนาว ี วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1529 594414139 นายอาซีซัน เตบสัน วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1530 594413126 นายอานนท์ สวยโอ วิทยาการจัดการ การจดัการ 

1531 5941001096 นายอิมรอน สุป๎ตต ิ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1532 594502113 นายอิลยาส อีซอ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1533 594414094 นายอิสรา เกือ้คลัง วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1534 594502076 นายอุดมศกัดิ์ นกศรีแก้ว วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1535 5941001145 นายอุดมศกัดิ์ หมอกม ี วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1536 594414141 นายอุเทน ปานบุญ วิทยาการจัดการ การจดัการทอ่งเที่ยว 

1537 594408112 นายโอภาส เพ็งเผา วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1538 5941001048 นายฮัสรี ดือราซอ วิทยาการจัดการ การบัญช ี

1539 594502114 นายฮาฟีซัน ยีเฮ็ง วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (แขนงการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่) 

1540 594235001 นางสาวกชกร จ่าวิสูตร วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1541 594258001 นางสาวกณภัทร จนัทรก์ลม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1542 594258002 นางสาวกมลชนก ขวญัแก้ว วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1543 594234001 นางสาวกมลพรรณ ทองแกมแก้ว วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1544 594255001 นางสาวกมลวรรณ ชูนวล วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

1545 594258004 นางสาวกมลวรรณ รองเดช วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1546 5942001001 นางสาวกมลวรรณ สมศกัดิ ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1547 594237002 นางสาวกรกนก ไชยสิทธิ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1548 5942001048 นางสาวกวิสรา ร่มแก้ว วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1549 594231002 นางสาวกัญญพกัตร์ แซ่เต้ง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1550 594232001 นางสาวกัญญว์รา ทองด า วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1551 594239001 นางสาวกัญญารัตน์ วิศพันธ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชวีวิทยา) 

1552 594239002 นางสาวกัญญารัตน์ เหยดอนี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชวีวิทยา) 

1553 594258005 นางสาวกัญภริมย์ โกสุพรรณ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1554 5942001002 นางสาวกัลย์สุดา แก้วไกร วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1555 594239003 นางสาวกัลยา บินดุเหลม็ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชวีวิทยา) 

1556 594231003 นางสาวกัลยารักษ์ ศรีวัง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1557 5942001049 นางสาวกาญจนา ทองขวิด วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1558 5942001003 นางสาวกามียะห์ สามะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1559 594234003 นางสาวกุลธิดา เศรษฐพันธุ ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1560 594239005 นางสาวกุลวดี สาแม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชวีวิทยา) 

1561 594239007 นางสาวกูรตาอัยณี ครุฑทองแกว้ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชวีวิทยา) 

1562 594258007 นางสาวกูราณ ีกุสุหลง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1563 594258008 นางสาวเกวลนิ ไมหมาด วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1564 5942001050 นางสาวเกศสุดา ศรียศ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1565 594258009 นางสาวเกษศิลป์ ด าม ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1566 5942001051 นางสาวขนิษฐา ศรีสุข วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1567 594258011 นางสาวขนิษฐา อโนทัย วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1568 594235002 นางสาวขวัญทิพย์ ภูวดลรังสรรค ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1569 594236018 นางสาวคอดีย๊ะ สลีมนี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์

1570 5942001005 นางสาวคอฟิยะห์ ดีสะเอะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1571 594235035 นางสาวคอลีเยาะ เต๊ะโร๊ะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1572 594233002 นางสาวจนัธิมา สองแกว้ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฟิสิกส ์

1573 594239008 นางสาวจารุวรรณ ระเมาะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชวีวิทยา) 

1574 594258012 นางสาวจิตตมาส มหามิตร วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1575 5942001052 นางสาวจิตติมา หวายเครือ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1576 594255002 นางสาวจิตรวรรณ กิ่งเกาะยาว วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

1577 5942001006 นางสาวจนิตนา นุน่ศร ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1578 594232005 นางสาวจรินนัท ์แก้วบุญเพ็ชร วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1579 594238005 นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรสุทธิ ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

1580 594258013 นางสาวจุฑามาศ โพธิ์สีสด วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1581 594235036 นางสาวจุฑามาศ สอนทอง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1582 594258014 นางสาวเจนจิรา ชาติพจน ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1583 5942001007 นางสาวเจนจิรา พงษ์ประยูร วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1584 5942001054 นางสาวชนาพร รักราม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1585 594234005 นางสาวชไมพร แก้วพทิักษ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1586 5942001008 นางสาวชยาภัสร ์ด้วงเล็ก วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1587 5942001055 นางสาวชลดา ฮะยียาหวา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1588 5942001009 นางสาวชลธิกานต์ จนิดา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1589 594254002 นางสาวชลธิชา คลองรั้ว วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1590 594235037 นางสาวชลธิชา เสน็อาลามีน วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1591 594255003 นางสาวชุตกิาญจน์ เลนกุูล วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

1592 594258015 นางสาวชุตมิณฑน์ แกว้เกลี้ยง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1593 594258016 นางสาวซาบีเนาะ มะเระ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1594 594237004 นางสาวซารนีา เบ็ญยีเจ๊ะเเละ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1595 594239013 นางสาวซารนีา สาเหาะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชวีวิทยา) 

1596 594231006 นางสาวซินดี ้หะยียูโซะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1597 594255004 นางสาวซีตีฮายา เจะ๊มูซอ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

1598 594255005 นางสาวซูซานา มะอาเดะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1599 594234059 นางสาวซูใบดะห์ ปาลวน์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1600 594234035 นางสาวซูรายา บือซา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1601 594234007 นางสาวซูไรดา ปะแตบือแน วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1602 5942001057 นางสาวซูไฮลา ดอรอเงาะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1603 5942001011 นางสาวโซฟียะห์ อาแว วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1604 594235039 นางสาวโซเฟีย ยูโซะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1605 594237006 นางสาวญาสือม ีจะปะกิยา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1606 594237007 นางสาวฐาปนี จติภักด ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1607 594237008 นางสาวฐิติมา จิตภักด ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1608 594231008 นางสาวณฐัชยา ชทูอง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1609 594232007 นางสาวณฐัชาวด ีสิงห์หน ู วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1610 594233005 นางสาวณาซียัน กาเจ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฟิสิกส ์

1611 594231009 นางสาวณิชกานต์ ขนุราม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1612 594239014 นางสาวดลพร หวังบริสทุธิ ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชวีวิทยา) 

1613 594254004 นางสาวดวงหฤทัย พรหมเรือง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1614 594255006 นางสาวต่วนอารีซา เจะน ิ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

1615 5942001013 นางสาวตัสนีม ซามนั วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1616 594237009 นางสาวทิพย์วารี หวนัหมะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1617 594239015 นางสาวธนพร สุขเพ็ชร วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชวีวิทยา) 

1618 594237010 นางสาวธนัญญา แขกพงศ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1619 594233007 นางสาวธญัญเรศ อัมภรัตน ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฟิสิกส ์

1620 594233008 นางสาวธญัลักษณ ์พงศ์ชูศร ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฟิสิกส ์

1621 594258017 นางสาวธิดารัตน์ ผลบรรจง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1622 5942001060 นางสาวธิดารัตน์ ร่างถิ่นเเก้ว วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1623 5942001061 นางสาวนภัสสร อุ่นเสียม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1624 5942001015 นางสาวนริสา ล่าเต๊ะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1625 5942001062 นางสาวนัซมี เจ๊ะเลาะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1626 594255008 นางสาวนนัทกานต์ สายเสม๊าะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

1627 594254009 นางสาวนนัทวัน ชุมทอง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1628 594235044 นางสาวนนัทิมา หมาดสาหรน วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1629 5942001016 นางสาวนาซูฮา บูมามะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1630 594235045 นางสาวนาเดีย ไชยแกว้ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1631 5942001063 นางสาวนาตยา กาเหร็ม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1632 594239019 นางสาวนาตาชา หง้าฝา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชวีวิทยา) 

1633 594255009 นางสาวนารมา สาและ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

1634 594233010 นางสาวนารีมนั ดอเล๊าะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฟิสิกส ์

1635 594237014 นางสาวนติยา ครชาตร ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1636 594233011 นางสาวนริชา แอโนด วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฟิสิกส ์

1637 594235046 นางสาวนลิุบล ศรีจนัทร์งาม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1638 5942001017 นางสาวนชุจรนิทร์ นาคแป้น วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1639 594232011 นางสาวนชุนาต สะรโุณ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1640 594254012 นางสาวนรุหาวาต ีดือเล๊าะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1641 594235014 นางสาวนรุอาซิกีน บือซา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1642 594236004 นางสาวนสุรา บุญคง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์

1643 594237017 นางสาวนรูมี กาเร๊าะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1644 594232012 นางสาวนรูอัยน์ บินอีซอ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1645 594255010 นางสาวนรูไอนี หะยีบารอเฮง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

1646 594233013 นางสาวนรูีซัน ดอเลาะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฟิสิกส ์

1647 594254014 นางสาวนรูีซัน ดอเลาะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1648 594239021 นางสาวนรูีญา สันสบู่ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชวีวิทยา) 

1649 594254015 นางสาวนรูีตา ปาเซเลาะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1650 594235047 นางสาวนรููฮีดายะห์ ยา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1651 5942001064 นางสาวบิลกสี เซ็งสาเมาะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1652 594258020 นางสาวบุญดาริกา จามจุร ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1653 594232014 นางสาวบุศรนิทร์ พูลเอียด วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1654 594232016 นางสาวเบญจมาศ ธุระบญุ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1655 594231016 นางสาวเบญจรตัน์ สกุตุด วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1656 594233014 นางสาวเบญจาศิร ิมั่นเกษวิทย์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฟิสิกส ์

1657 5942001018 นางสาวเบญญาพร บุญถาวร วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1658 594234041 นางสาวปภาวรินท์ ณะมณ ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1659 5942001019 นางสาวปรางขวัญ ธรรมชาต ิ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1660 594238010 นางสาวปรียาภรณ์ ก าเนดิฤทธิ ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

1661 594232019 นางสาวปวิตรา นกหน ู วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1662 594235016 นางสาวปอรรัช ทองโอ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1663 594237019 นางสาวป๎ณณพร คงหัด วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1664 5942001066 นางสาวปาณิตา พรหมวจิิตร ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1665 594238012 นางสาวปิยะรญัญา เลื่อนแก้ว วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

1666 5942001020 นางสาวปิยะวรรณ ขิกข า วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1667 594234043 นางสาวพนดิา เก็มมะคุณ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1668 5942001067 นางสาวพรกนก ช่างเหลก็ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1669 594231018 นางสาวพรธิวา ชาญภกัด ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1670 5942001021 นางสาวพรรณทิวา ษัฏเสน วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1671 5942001068 นางสาวพรศริกิรณ์ เขียนวาร ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1672 594231019 นางสาวพัชรี ดิษฐรักษ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1673 594234015 นางสาวพาตเีมาะ กาละ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1674 5942001022 นางสาวพิชญา วรพันธ ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1675 5942001023 นางสาวพิมลพรรณ ยวงเงนิ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1676 5942001070 นางสาวเพญ็นภา วิบูลย์พันธ ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1677 594239022 นางสาวฟาตกิ๊ะ ลอืแบเต๊ะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชวีวิทยา) 

1678 5942001024 นางสาวฟาตีฮะ ยาพระจนัทร ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1679 594236008 นางสาวฟาตีฮะห์ แดวอสนุง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์

1680 5942001071 นางสาวฟารีด๊ะห์ เจ๊ะเดรร์าก ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1681 594235050 นางสาวฟิรดาวส์ ซา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1682 594237021 นางสาวแฟนฉนั คงสม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1683 594235018 นางสาวภัควด ีธารทองสกุล วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1684 594237022 นางสาวภทัรวดี เขียวจันทร ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1685 5942001072 นางสาวภทัรวดี ใจสว่าง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1686 594255012 นางสาวภารีนา แดสา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

1687 594255014 นางสาวมญัชุบร หวงัจ ิ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

1688 594236009 นางสาวมณัฑนา สงไข วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์

1689 594237023 นางสาวมัสวานี และหวัง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1690 5942001074 นางสาวมารีเเย บัดร ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1691 5942001073 นางสาวมารีซา โตะ๊เสน็ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1692 5942001027 นางสาวมารียัน หะยีแยนา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1693 594233016 นางสาวมารียา บินลาเต๊ะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฟิสิกส ์

1694 5942001028 นางสาวมาเรียนา บีฮิง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1695 594258027 นางสาวมาลณีา ยีด า วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1696 594232024 นางสาวมิลานตี กาเตม็มะด ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1697 594234017 นางสาวมมุีน๊ะ มะและ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1698 5942001075 นางสาวมมุีนะ สาและ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1699 594235019 นางสาวมมุีนะห์ อับดุลดานิง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1700 5942001030 นางสาวยามีละฮ์ โดะแวมะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1701 594231021 นางสาวเยาวเรศ เชื้อเพ็ชร ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1702 594237025 นางสาวรณิชชา รักบุร ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1703 5942001077 นางสาวรอกีเยาะ เจะมะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1704 594233017 นางสาวรอซีดา หามะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฟิสิกส ์

1705 594237026 นางสาวรอซียะห์ กามา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1706 594255016 นางสาวรอฮานา เเวนาเเว วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

1707 594254022 นางสาวรตัติกาล หีมมะหมัด วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1708 594239024 นางสาวรตันากร แกว้นิล วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชวีวิทยา) 

1709 594235021 นางสาวรตันาภรณ์ รักนวล วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1710 594254023 นางสาวรุง่ทิวา จันทโร วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1711 594235054 นางสาวรุง่อาทิตา รอดแสง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1712 594254024 นางสาวรจุิรา สันบากอ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1713 594255017 นางสาวรมูานิง อามะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

1714 594236020 นางสาวไรฮานา เจะเตะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์

1715 594231022 นางสาวลลิดา อนินรุักษ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1716 594232026 นางสาววชรพรรณ เพชรสวุรรณ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1717 594258031 นางสาววณฐัญา รกัเพ็ชร วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1718 594258032 นางสาววนิดา ค าหอม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1719 594231023 นางสาววนิตา แดสา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1720 594237027 นางสาววรรณณิศา ปลอดข า วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1721 5942001032 นางสาววรรณดี อุไรรัตน ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1722 594231024 นางสาววรรณวิสา ณ พทัลุง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1723 594235023 นางสาววริศรา จิตต์ส ารวย วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1724 594235024 นางสาววัลลภา พลแสง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1725 5942001080 นางสาววาธิณี ชีงามวัฒนะกลุ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1726 594236010 นางสาววาสนา หมัดล่าเตะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์

1727 594239027 นางสาววิชดุา ทุ่งยอ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชวีวิทยา) 

1728 594234018 นางสาววริัญญา โพชนะกิจ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1729 594235025 นางสาววริัตนา แก้วจนิดา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1730 5942001034 นางสาวแวซัยดานี แวมูซอ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1731 594258035 นางสาวศศิธร สุเหร็น วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1732 594258036 นางสาวศศินา บุญจนัทร ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1733 594235026 นางสาวศศิประภา ยูหน ู วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1734 594235059 นางสาวศศิวมิล นนทิสทิธิ ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1735 594239028 นางสาวศิขริน สุขเกษม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชวีวิทยา) 

1736 594238016 นางสาวศิรามณี ม่วงนุม่ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

1737 594235027 นางสาวศิรณิญา เกตแุก้ว วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1738 594258037 นางสาวศิรริัตน์ เขมาชีวะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1739 5942001035 
นางสาวศิรวิรรณ เหมือนพรรณ
ราย วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1740 5942001082 นางสาวศุภณิชนาถ บุญกอบแก้ว วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1741 594232028 นางสาวสมใจ กนัตังกุล วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1742 594255020 นางสาวสโรชา ราชช ารอง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

1743 594234020 นางสาวสานีเราะห์ หะยีอุมา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1744 594231027 นางสาวสริินยา แท่นจันทร ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1745 594254033 นางสาวสริิพรรณ รตันกูล วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1746 594231028 นางสาวสริิยาภรณ์ แก้วรกัษ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1747 594254034 นางสาวสริีธร ชูเมอืง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1748 594235062 นางสาวสีตมีีเน๊าะ เดง็ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1749 594237032 นางสาวสกุัญญา เซนสนา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1750 5942001037 นางสาวสกุัญญา หนูชว่ย วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1751 594232031 นางสาวสกุัญญา หมัดศร ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1752 594258040 นางสาวสกุาญจนา หลวงพลูศิร ิ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1753 594258041 นางสาวสุชานาถ หมัดอาดมั วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1754 594254035 นางสาวสุดารัตน ์จันทร์หอม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1755 594235030 นางสาวสุดาวรรณ์ กิมนิ่ง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1756 594258042 นางสาวสทุธิดา พนูเพ็ชร วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1757 5942001084 นางสาวสนุิษา วงศก์ระพนัธ ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1758 594236011 นางสาวสนุิสา หัวนา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์

1759 594254037 นางสาวสุปรียา เรอืงสง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1760 594238017 นางสาวสุพัตรา ไกรวัลย์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

1761 594236012 นางสาวสุพัตรา ตู้ด า วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์

1762 594235031 นางสาวสุพิชญา เส้งหวัด วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1763 594258044 นางสาวสรุารกัษ์ แซ่จอง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1764 594239031 นางสาวสุวารีย์ จิใจ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชวีวิทยา) 

1765 5942001038 นางสาวเสาวนีย์ ศรีสุวรรณ ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1766 594258045 นางสาวเสาวลักษณ์ แสงสว่าง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1767 594231031 นางสาวหุสนา โต๊ะราหน ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1768 594234022 นางสาวอนุสรา หล าหล ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1769 594258046 นางสาวอภิชญา ด านิล วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1770 5942001086 นางสาวอมรรัตน ์ทองเสนอ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1771 5942001040 นางสาวอรวรรณ คงแก้ว วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1772 594237035 นางสาวอรัญญา กายแกว้ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1773 594235065 นางสาวอริษา ขนุพล วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1774 594231034 นางสาวออ้มใจ งามวงศ ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1775 5942001087 นางสาวอชัฌา สร้างตัน้ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1776 594234054 นางสาวอสัมัธ สาและ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1777 594255029 นางสาวอาซียะห์ วิแซ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

1778 5942001088 นางสาวอาซูรา หะมะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1779 594236017 นางสาวอาดีละห์ สามะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์

1780 594234055 นางสาวอาทิตยา จนัทร์ปล้อง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1781 5942001042 นางสาวอาทิตยา ตะครามจันทร ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1782 594237036 นางสาวอานีซะห์ กาเจ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1783 5942001089 นางสาวอานีตา ปูเต๊ะอาแล วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1784 5942001043 นางสาวอาฟีฟะห์ บาเกาะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1785 5942001090 นางสาวอามาน ีอาแว วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1786 594254040 นางสาวอามีเน๊าะ หมนิเย๊าะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1787 5942001044 นางสาวอามีร่า อารียู วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1788 594255032 นางสาวอารียา แก้วจันทร ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

1789 594234028 นางสาวอารียา ข านุรกัษ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1790 594232037 นางสาวอารียา หมัดสะหร ิ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1791 594237038 นางสาวอารียา หะหมะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1792 594254042 นางสาวอสิวารา ดอเล๊าะซีเม๊าะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1793 594234058 นางสาวอุบลรัตน ์ศิริมสุิกะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1794 5942001046 นางสาวอุษณีย์ บูน า วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1795 594238020 นางสาวไอณ ีอาแว วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

1796 594231036 นางสาวฮัสมา เหรียญนุ้ย วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1797 5942001093 นางสาวฮาซามี หามะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1798 594231037 นางสาวฮาดีย๊ะ หมนัเบ็ญหมัด วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1799 5942001047 นางสาวฮานีฟา หมัดบินเฮด วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1800 5942001094 นางสาวฮายาตี มะปูนา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1801 594255034 นางสาวฮุสนา สาและ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

1802 594233001 นายกิตติศกัดิ์ ขนุสวัสดิ ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฟิสิกส ์

1803 594234032 นายกูรุสด ีกูสกุล วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1804 594235004 นายชยธร ขวัญทุม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1805 594231005 นายชยพล สันหมุด วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1806 594232006 นายชาติชาย ปราบเภท วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1807 594234006 นายซัฮรุล บาฮาโซ๊ะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1808 5942001010 นายซามูอีล บีฮิง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1809 594231007 นายซูฮัยมีย์ มะเระ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1810 594234008 นายณรงค์ชัย เขียวเพ็ง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1811 594236002 นายณัฐกานต์ หมันนาเกลือ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์

1812 5942001012 นายณัฐชนน ศรีสมโภชน ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1813 594254003 นายณัฐพงษ์ สุวรรณฤทธิ ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1814 594232008 นายณัฐภทัร ราชแก้ว วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1815 594235040 นายดนัยกานต์ หลงกลาง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1816 594235008 นายดานิยาน พร้อมมูล วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1817 594235042 นายเทพนรนิทร์ จริงบ ารุง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1818 594232010 นายธนพล ชว่ยบุญช ู วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1819 594235010 นายธนรตัน์ ดกุสกุแก้ว วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1820 594235043 นายธนวัฒน์ ปานเล่ห์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1821 594231010 นายธนานนท์ สว่างวงค ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1822 594235011 นายธรรมชาติ บุญช่วย วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1823 594231011 นายธัญชนิต พงศ์พานชิ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1824 594237011 นายธ ามรงค ์จิตภกัด ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1825 594258018 นายนพดล ไชยเซ่ง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1826 594231012 นายนภนิศ ทองรอด วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(การจัดการทรัพยาฯ) 

1827 594237015 นายนิติ บุตรา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1828 594235048 นายปฐมพร อติวฒันวงศ ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1829 594234042 นายปราโมทย์ ธรรมวรรณโณ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1830 594236007 นายพัฒรัตน์ หมัดตราเกตร ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์

1831 594235049 นายพาครูดิง มะมา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1832 5942001025 นายฟิรฮัน อารง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1833 594234016 นายภาคภูมิ มนัแอ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1834 5942001026 นายภาณุพงษ์ มณีพรหม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1835 594232023 นายมะห์เดร์ รอหมาน วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1836 594235051 นายมุกตา หมานเหม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1837 594235052 นายมูฮ าหมัดพันด ีดอโบ๊ะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1838 594258028 นายยงยุทธ์ ลีสง่า วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1839 594255015 นายยุทธพงษ์ เส้งเซ่ง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

1840 594258033 นายวรรณชัย แก้วกลับ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1841 594233018 นายวรวุฒ ิเกื้อหน่วย วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฟิสิกส ์

1842 594233019 นายวรายุส สงบุตร วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฟิสิกส ์

1843 594258034 นายวาลิด อะหล ี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 

1844 594237029 นายวิวิธวนิท ์คิ้มจนัทรา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยา 

1845 594254028 นายวีระยุทธ หนแูหลม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1846 594235058 นายวุฒิชัย จงรักษ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1847 594232029 นายสมยศ เกษมุล วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1848 594235061 นายสิทธิพงค์ ดอ่ล๊ะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1849 594254031 นายสิทธิพงษ์ ภทูัยเจริญ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1850 594254032 นายสิรชัช ฉิมเกือ้ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1851 594234021 นายอดินนัท ์สุไลมาน วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1852 5942001085 นายอดิศร หมัดบก วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1853 5942001039 นายอธิป๎ตย์ พวงจนัทร ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1854 594234050 นายอนุชา คงมาก วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1855 594234023 นายอรัณ นาราวัน วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1856 594234052 นายอับดุลมานัส สัตย์สุข วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1857 594255026 นายอับดุลอาซิส ยอดิง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคม ี

1858 5942001041 นายอัษฎาวุฒิ นวลจันทร ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1859 594254041 นายอาเเมรร์ุดดนี มูหัมมัด วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1860 594232036 นายอาซัน หนูนัง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

1861 594234027 นายอายุบ บาฮา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1862 5942001045 นายอาหมะ บอืโต วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1863 5942001092 นายอิมหรอ่น กาแกว้ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาธารณสขุศาสตร ์

1864 594235033 นายอิลฮาน สาและปาเซ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1865 594234057 นายอิสมาแอน ตามาต วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1866 594254043 นายฮัมดีย์ บือแน วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณิตศาสตร ์

1867 594804002 นางสาวกนกวรรณ รักษาพล ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1868 594804003 นางสาวกนกอร ก าปา ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1869 594805001 นางสาวกมลวรรณ ศรีสทุัศน ์ ศิลปกรรมศาสตร ์ ทัศนศิลป์ 

1870 594804007 นางสาวจารุมน บัวรกัษ์ ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1871 594804011 นางสาวชนนกิานต ์คงศัพย์ ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1872 594806028 นางสาวชไมพร บุญม ี ศิลปกรรมศาสตร ์ การออกแบบ 

1873 594805006 นางสาวชวลัลักษณ์ ลักษณาโพธิ ์ ศิลปกรรมศาสตร ์ ทัศนศิลป์ 

1874 594806005 นางสาวซอฟียะห์ ไกรณรงค ์ ศิลปกรรมศาสตร ์ การออกแบบ 

1875 594806029 นางสาวซาฟีนะฮ์ หมานระโต๊ะ ศิลปกรรมศาสตร ์ การออกแบบ 

1876 594805007 นางสาวโซไรด้า ด้วงดล ศิลปกรรมศาสตร ์ ทัศนศิลป์ 

1877 594804012 นางสาวฐานิตา สงค์แก้ว ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1878 594804016 นางสาวตัสนีม ไทยสนิท ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1879 594804017 นางสาวทิพวรรณ สดศร ี ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1880 594805032 นางสาวธญัญารัตน์ ทองนาค ศิลปกรรมศาสตร ์ ทัศนศิลป์ 

1881 594804018 นางสาวธญัลักษณ ์สารรัตน ์ ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1882 594804019 นางสาวธารารัตน์ กองการณ์ ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1883 594805010 นางสาวนารกีานต์ เพ็ชรจ ารัส ศิลปกรรมศาสตร ์ ทัศนศิลป์ 

1884 594806031 นางสาวนุซดาเนียล ดอแว ศิลปกรรมศาสตร ์ การออกแบบ 

1885 594805011 นางสาวนรูีซัน บอ่เตย ศิลปกรรมศาสตร ์ ทัศนศิลป์ 

1886 594804021 นางสาวเบญญาภา คงช ู ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1887 594804023 นางสาวพนดิา ทองแก้ว ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1888 594805035 นางสาวพทุธชาด ชูเชียร ศิลปกรรมศาสตร ์ ทัศนศิลป์ 

1889 594806012 นางสาวมริันดา โต๊ะเส็น ศิลปกรรมศาสตร ์ การออกแบบ 

1890 594806037 นางสาวยารีย๊ะ กายียุ ศิลปกรรมศาสตร ์ การออกแบบ 

1891 594804030 นางสาวยุภาวดี นะตะชูสงค ์ ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1892 594806014 นางสาวไยตง สะแต ศิลปกรรมศาสตร ์ การออกแบบ 

1893 594804031 นางสาวรชัณา สีหน ู ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1894 594804032 นางสาวรชัดาภรณ์ เภาทอง ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1895 594804033 นางสาวรุง่ฤดี เนาว์สวุรรณ ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1896 594804034 นางสาววรรณดี ด ามาก ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1897 594805038 นางสาววัลลภา หมัดเบ็ญยุโส๊ะ ศิลปกรรมศาสตร ์ ทัศนศิลป์ 

1898 594805039 นางสาววิลาเทีย เบนสัน ศิลปกรรมศาสตร ์ ทัศนศิลป์ 

1899 594804036 นางสาววิไลลกัษณ์ ลบลาย ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1900 594804038 นางสาวศราวรรณ จนัทร์แสง ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1901 594804039 นางสาวศิรภสัสร มีเกลี้ยง ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1902 594804040 นางสาวศิรริัตน์ ป๎นทะรตัน ์ ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1903 594804042 นางสาวสชญัญา ศรีพล ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1904 594805041 นางสาวสริิดา ณ นคร ศิลปกรรมศาสตร ์ ทัศนศิลป์ 

1905 594806043 นางสาวสิเรียม ฮะยีบีลัง ศิลปกรรมศาสตร ์ การออกแบบ 

1906 594805042 นางสาวสุภทัรพร แก้วเอก ศิลปกรรมศาสตร ์ ทัศนศิลป์ 

1907 594804044 นางสาวสุวรรณรัตน์ นพรัตน ์ ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1908 594806022 นางสาวอมัล อารง ศิลปกรรมศาสตร ์ การออกแบบ 

1909 594804047 นางสาวอรวรรณ ชูช่วย ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1910 594804048 นางสาวอาลิยา หมาดง๊ะ ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1911 594804001 นายปราโมทย์ กองสวัสดิ ์ ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1912 594805025 นายกุลวิจกัขณ์ ชัยเจริญวัฒนะ ศิลปกรรมศาสตร ์ ทัศนศิลป์ 

1913 594804010 นายจิรายุ สะอาดแก้ว ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1914 594804013 นายณัฐกานต์ ฤทธิ์ฉิ้ม ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1915 5941303009 นายณัฐพงษ์ เซ่งซ้าย ศิลปกรรมศาสตร ์ ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรแีจ๊ส) 

1916 594805008 นายเดชนรินทร ์อนิทร์ด า ศิลปกรรมศาสตร ์ ทัศนศิลป์ 

1917 594805031 นายทรงภพ ไพบูลย์ ศิลปกรรมศาสตร ์ ทัศนศิลป์ 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 



1918 5941303011 นายธนุพงษ์ จนัทร์เพช็ร ศิลปกรรมศาสตร ์ ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรแีจ๊ส) 

1919 5941303018 นายนิวัฒน์ สนานคุณ ศิลปกรรมศาสตร ์ ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรแีจ๊ส) 

1920 594804022 นายปริญญา สุทธวิิลัย ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1921 594804025 นายพัชกรณ์ ค าทอง ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1922 594804028 นายภานุสรณ ์โชติชว่ง ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1923 594806038 นายรัตนพงษ์ จงรกัษ์ ศิลปกรรมศาสตร ์ การออกแบบ 

1924 594806015 นายรีดูวนั ยูโซะ ศิลปกรรมศาสตร ์ การออกแบบ 

1925 5941303023 นายวัชรนิทร์ แกล้วทนงค ์ ศิลปกรรมศาสตร ์ ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรแีจ๊ส) 

1926 594804037 นายวีระชาติ แดงจันทร ์ ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1927 5941303028 นายศิริพงษ์ หนกูรุโณ ศิลปกรรมศาสตร ์ ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรแีจ๊ส) 

1928 5941302028 นายสมบูรณ์ เกตกอ ศิลปกรรมศาสตร ์ ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีคลาสสกิ) 

1929 594806042 นายสิทธิโชค ปองแท ้ ศิลปกรรมศาสตร ์ การออกแบบ 

1930 594804043 นายสิทธิพร มูสกิะสง ศิลปกรรมศาสตร ์ นาฏยรังสรรค ์

1931 594806024 นายอัฟนนั ดอเลาะ ศิลปกรรมศาสตร ์ การออกแบบ 

1932 5941303037 นายอุรเคนทร์ ทองรัตน์ ศิลปกรรมศาสตร ์ ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรแีจ๊ส) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่ 11 กันยายน 2563 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


