
 
ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั 

เรือ่ง นกัศกึษาทีไ่ดร้บัทนุการศกึษา มทร.ศรวีชิยั ประจ าปงีบประมาณ 25๖3 (ภาคเรยีนที ่1/๒๕๖3) 
............................................ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา แก่นักศึกษาท่ีมี 
ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ  
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นทุนการศึกษา จ านวน ๕๐๓ ทุน 
ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 5,030,000 (ห้าล้านสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายช่ือผู้ได้รับทุน ดังนี้ 

๑. นางสาวสุชาดา   ใบมะหาด คณะบริหารธุรกิจ 
๒. นางสาวบุณยาพร   ไชยปัญหา คณะบริหารธุรกิจ 
๓. นางสาวธันย์ชนก   ร่มเกตุ คณะบริหารธุรกิจ 
๔. นางสาวจันทร์กมล   ชุมศรี คณะบริหารธุรกิจ 
๕. นายธนพล   อิ้วเส้ง  คณะบริหารธุรกิจ 
๖. นางสาวดุสิตา   สวัสดี  คณะบริหารธุรกิจ 
๗. นางสาวกัลญาดา   แป้นเกิด คณะบริหารธุรกิจ 
๘. นางสาวกชพรรณ   กุ้งมณี คณะบริหารธุรกิจ 
๙. นางสาวดารารัตน์   เสนีย์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐. นางสาวประภัสสร   ต้ินหนู คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑. นายกรัณย์พล   สุกแก้ว คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒. นางสาวนฤมล   เพชรมา คณะบริหารธุรกิจ 
๑๓. นายธนาดล   ป้องกัน คณะบริหารธุรกิจ 
๑๔. นางสาวสิริวิภา   สาหะกะโร คณะบริหารธุรกิจ 
๑๕. นางสาวภาวิณีย์   ณะศรีษะเกศ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๖. นางสาววรรณา   ปิ่นมณี คณะบริหารธุรกิจ 
๑๗. นางสาวอรอนงค์   อินทมะโน คณะบริหารธุรกิจ 
๑๘. นางสาวจันจิรา   ขวัญปาน คณะบริหารธุรกิจ 
๑๙. นางสาวปิยาภรณ์   อังคสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ 
๒๐. นางสาววิมลสิริ   ด าแก้ว คณะบริหารธุรกิจ 
๒๑. นางสาวสุภาวดี   สิงห์เกล้ียง คณะบริหารธุรกิจ 
๒๒. นางสาวอรพรรณ   วังแพน คณะบริหารธุรกิจ 
๒๓. นางสาวเพ็ญนภา   นันทวโนทยาน คณะบริหารธุรกิจ 
๒๔. นางสาวณัฐวรรณ   จิตต์โสภา คณะบริหารธุรกิจ 
๒๕. นายชัยธวัช   คมบาง คณะบริหารธุรกิจ 
๒๖. นายณัฐนันท์   เพชรน้อย คณะบริหารธุรกิจ 
๒๗. นายธนภัทร   ด าตุ้น  คณะบริหารธุรกิจ 
๒๘. นางสาวธนพร   จันทวีระ คณะบริหารธุรกิจ 
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๒๙. นายรุ่งตะวนั   พันสะและหมัน คณะบริหารธุรกิจ 
๓๐. นายธนกร   ร่มแก้ว  คณะบริหารธุรกิจ 
๓๑. นางสาวจุฑารัตน์   รุ่งพุฒ คณะบริหารธุรกิจ 
๓๒. นางสาวภัทราภรณ์   สงเอียด คณะบริหารธุรกิจ 
๓๓. นายดนุภูมิ   นวลละออง คณะบริหารธุรกิจ 
๓๔. นายจิรายุ   นาคแก้ว คณะบริหารธุรกิจ 
๓๕. นางสาวศิรภัสสร   คงด า คณะบริหารธุรกิจ 
๓๖. นางสาวณัฐกานต์   เจ้ยชุม คณะบริหารธุรกิจ 
๓๗. นางสาวพรพิมล   วรรณโชติ คณะบริหารธุรกิจ 
๓๘. นายพงศกร   มีชู  คณะบริหารธุรกิจ 
๓๙. นางสาวสรสิชา   ศรีพลอย คณะบริหารธุรกิจ 
๔๐. นางสาวจันทิมา   ณ พัทลุง คณะบริหารธุรกิจ 
๔๑. นางสาวสุวรรณา   หวังกะจิ คณะบริหารธุรกิจ 
๔๒. นายสิทธิพร   ช่วยชู  คณะบริหารธุรกิจ 
๔๓. นางสาวพรนิภา   มาสิงห์ คณะบริหารธุรกิจ 
๔๔. นายจิรยุทธ์   แก้วสังข์ คณะบริหารธุรกิจ 
๔๕. นางสาวนงค์นรี   เตราชูสงฆ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๔๖. นางสาวกุลณัฐ   พรหมมณี คณะบริหารธุรกิจ 
๔๗. นางสาวชญานิน   บุญฉายา คณะบริหารธุรกิจ 
๔๘. นายธนกร   รักษาผล คณะบริหารธุรกิจ 
๔๙. นางสาวญาณิศา   กัญจนะกาญจน ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๕๐. นางสาวเบญจวรรณ   เภอรักษ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๕๑. นางสาวปวีณา   เกื้อก่อยอด คณะบริหารธุรกิจ 
๕๒. นางสาวจันทิวรรณ   สุขกระจ่าง คณะบริหารธุรกิจ 
๕๓. นายสหชาติ   ชูด า  คณะบริหารธุรกิจ 
๕๔. นางสาวอนุสรา   พันธ์ภัย  คณะบริหารธุรกิจ 
๕๕. นางสาวนฤวรรณ   แซ่ซิ้ม คณะบริหารธุรกิจ 
๕๖. นายวโรดม   แซ่ก่อง  คณะบริหารธุรกิจ 
๕๗. นางสาวสุนิตา   ศรีสมสู คณะบริหารธุรกิจ 
๕๘. นางสาวฤทัยชนก   ด าแก้ว คณะบริหารธุรกิจ 
๕๙. นางสาวธนภัทร   เพ็ชร์ศรี คณะบริหารธุรกิจ 
๖๐. นางสาวจุฑาภรณ์   ล้วนเล็ก คณะบริหารธุรกิจ 
๖๑. นางสาวเยาวมาลย์   ทองศรีจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ 
๖๒. นางสาวสุดารัตน์   ไซยัด คณะบริหารธุรกิจ 
๖๓. นางสาววิไลวรรณ   รักนุ้ย คณะบริหารธุรกิจ 
๖๔. นางสาววลัยลักษณ์   ค านวน คณะบริหารธุรกิจ 
๖๕. นางสาวสุรนุช   แดงงาม คณะบริหารธุรกิจ 
๖๖. นางสาวจินดาภรณ์   บุระชัด คณะบริหารธุรกิจ 
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๖๗. นางสาวพรพนิต   ศรีสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ 
๖๘. นางสาวฐิตาภา   โขมพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ 
๖๙. นางสาวกัณต์สุดา   นินวาโย คณะบริหารธุรกิจ 
๗๐. นางสาวกัลยา   หลงโซะ คณะบริหารธุรกิจ 
๗๑. นางสาวเนตรชนก   ฤทธิมา คณะบริหารธุรกิจ 
๗๒. นางสาวสุชาดา   คงเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
๗๓. นายอนันต์   ภักดิดี์มาก คณะบริหารธุรกิจ 
๗๔. นางสาวนพวรรณ   อรุณรุ่งเรือง คณะบริหารธุรกิจ 
๗๕. นางสาวกชมน   มงคล คณะบริหารธุรกิจ 
๗๖. นางสาวกัญญารัตน์   คงทิพย์  คณะบริหารธุรกิจ 
๗๗. นายนรินทร์   สุวรรณมณี  คณะบริหารธุรกิจ 
๗๘. นางสาวณิชากานต์   รักพงศ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๗๙. นางสาวนวรัตน์   ทองขจร  คณะบริหารธุรกิจ 
๘๐. นายสิทธิพงษ์   สังข์ทอง คณะบริหารธุรกิจ 
๘๑. นางสาวอนุธิดา   ทองเต็ม  คณะบริหารธุรกิจ 
๘๒. นางสาววชิรา   ธนากรรฐ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๘๓. นางสาวอารีซะห์   กรูแป คณะบริหารธุรกิจ 
๘๔. นางสาวภัทชราพร   แก้วน า คณะบริหารธุรกิจ 
๘๕. นางสาวธิศาชล   สร้อยสลับ คณะบริหารธุรกิจ 
๘๖. นายพนธกร   บรมพิชัยชาติกุล  คณะบริหารธุรกิจ 
๘๗. นายยศพร   เช้ือพราหมณ์  คณะบริหารธุรกิจ 
๘๘. นางสาวเนตรนภา   ชัยขัน  คณะบริหารธุรกิจ 
๘๙. นายธนากร   สวัสดี  คณะบริหารธุรกิจ 
๙๐. นายณัฐนนท์   บุญมณี คณะบริหารธุรกิจ 
๙๑. นายอภิชาต   สีแสงแก้ว คณะบริหารธุรกิจ 
๙๒. นายพันยา   ลีนา  คณะบริหารธุรกิจ 
๙๓. นางสาวอาริสา   แมงทับ คณะบริหารธุรกิจ 
๙๔. นางสาวเนตรนภา   ไหมช่วย คณะบริหารธุรกิจ 
๙๕. นางสาวมินตรา   รัตนเพ็ง  คณะบริหารธุรกิจ 
๙๖. นายศุภกฤต   อิสระ  คณะบริหารธุรกิจ 
๙๗. นางสาวสุภาวดี   หนูรอด  คณะบริหารธุรกิจ 
๙๘. นางสาวอาทิตตา   เนตรเนียมจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ 
๙๙. นายเมษา   ทองเซ่ง  คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐๐. นางสาวอามีนา   พูลสุข  คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐๑. นางสาววิสสุตา   หนูเจริญ  คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐๒. นายอาซาร   เส็นสามารถ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐๓. นางสาวณัฐกุล   ทองขวัญ  คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐๔. นางสาวสมฤดี   ขวัญหวาน คณะบริหารธุรกิจ 

/105.นางสาวสุพินตรา... 
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๑๐๕. นางสาวสุพินตรา   กาญจนะ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐๖. นายธนัตถ์   แสงงาม คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐๗. นายสหรัถ   พลรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐๘. นางสาวพรรณวรท   พิรุณ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐๙. นางสาวอัญธิกา   ขรีดาโอะ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๐. นางสาวธิดารัตน์   ศรีรักษ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๑. นางสาวธิดารัตน์   ซุ้มซ้อน คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๒. นางสาวธนพรรณ   เผือกผ่อง  คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๓. นายอัษฎาวุฒิ   มะลิแก้ว คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๔. นางสาวญัฐวิภา   รัตนะ  คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๕. นางสาวสุขุมาล   นวนมิ่ง คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๖. นายนันธวัติ   สุกใส คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๗. นางสาวณัฏฐกมล   จันผลช่วง คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๘. นางสาวสุดารัตน์   นกแก้ว คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๙. นางสาวอนุสรา   แสงสุวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒๐. นายศุภวิชญ์   เกื้อรอด คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒๑. นายวรชัย   พะมณี คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒๒. นายปฏิพล   ภาพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒๓. นางสาวปัณฑิตา   วงศ์เบ้ียสัจจ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒๔. นางสาวจิตติมา   เส้งวุ่น คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒๕. นายชนม์สวัสด์ิ   สุขศรีคง คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒๖. นางสาวเบญจรัตน์   จันทร์บุตร คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒๗. นายเกษมสิทธิ์   ต้ังจรัสสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๒๘. นางสาวนาถลดา   ไชยแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๒๙. นายเอกบุรุษ   บุญเกล้ียง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓๐. นางสาวกฤษนา   อุดมดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓๑. นางสาวพจณิชา   หมัดยุสะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓๒. นายโสภณ   ลักษณะเลขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓๓. นายนฤเบศ   สังข์จันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓๔. นายเปรม   หนูทองแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓๕. นายกอมารุดดีน   บูเก็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓๖. นางสาววรรณรักษ์   ลีลาประศาสน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓๗. นางสาวปรารถนา   อินทรคีรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓๘. นางสาวนะดา   เฉมเร๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓๙. นางสาวสุพรรษา   ประทุมทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๔๐. นางสาวกนกวรรณ   อินทะรัตน ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๔๑. นางสาววริศรา   ทิพย์รัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๔๒. นางสาวขนิษฐากร   โกวิทด ารงกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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๑๔๓. นางสาวณัฐวรรณ   มีจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๔๔. นางสาววนิดา   พรหมฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๔๕. นายกฤษฎา   รอดสมบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๔๖. นางสาวอณัฐชยา   ราชช ารอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๔๗. นางสาวรวีวรรณ   คงแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๔๘. นางสาวพรลภัส   พลสวัสด์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๔๙. นายภูวนารถ   เทพสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕๐. นายศตวรรษ   ล้ิมค า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕๑. นางสาวฐิติวรรณ   รัตนกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕๒. นางสาววรรณวริน   จันทรโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕๓. นายวรภัทร   นิลพัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕๔. นางสาวสุรางคณา   หะมะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕๕. นายชินวัตร   อินทรสวัสด์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕๖. นายภูพล   สุวรรณมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕๗. นายคามิน   มุลชะรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕๘. นายปุณณเมธ   ค าสุวรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕๙. นายสุธินนท์   แสงจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖๐. นายสุธินันท์   แสงจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖๑. นายค ารณศักดิ์   คงแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖๒. นายวรโชติ   วุฒิวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖๓. นายวสวัตต์ิ   พูลศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖๔. นายครรชิต   ใยยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖๕. นายอดุลยวิทย์   ศรีวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖๖. นายวรรษพจน์   จาระวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖๗. นายกฤษณะ   สังฆโณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖๘. นายกฤษติฉัตร   แก้วโกรพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖๙. นายศุภสวัสด์ิ   ศักดิ์สวัสด์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๗๐. นายจักรกฤษ   ท้วมศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๗๑. นายปิยพัทธ์   เอียดสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๗๒. นายณัฐพล   เทพไพฑูรย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๗๓. นายคีตาญ   ชูช่ืน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๗๔. นายธนเกียรติ   ทิพยนุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๗๕. นายธีรภัทร์   แซ่ล่ิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๗๖. นายอรรถพล   หนอนน้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๗๗. นายณัฐพล   แปะปลอด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๗๘. นายศรัณย์   ชูช่ืน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๗๙. นางสาวพิมพ์ลภัส   ปุยเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๘๐. นายอาทิตย์   พรหมจรรย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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๑๘๑. นายอดิศร   กุลสัน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๘๒. นายธนพนธ์   ปัญจระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๘๓. นายสิทธิโชค   ต้นวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๘๔. นายวุฒิชัย   นาคะสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๘๕. นายปวีร์   เบ็ญหมัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๘๖. นายสยามราช   นวลละออง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๘๗. นายชินวัตร   ชอบงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๘๘. นายณัฐพงศ์   ปราโมทย์มณีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๘๙. นางสาวกัลยาณี   ด้วงแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๙๐. นางสาววรรณวิษา   พูลสวัสด์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๙๑. นางสาวจันจิรา   รัตนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๙๒. นายยศภัณฑ์   พิณอักษร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๙๓. นายวีรภัทร   เติมทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๙๔. นายปิยภัทร   ตรีระตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๙๕. นางสาวน้ าฝน   ครุธเกตุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๙๖. นายกฤษพงศ์   สุขย้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๙๗. นายอมรเชษฐ์   วิเชียร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๙๘. นางสาวอิสริยา   สุวรรณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๙๙. นายเจษฎากร   มุสิกชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๐๐. นายไชยวัฒน์   หนูชู คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๐๑. นายกฤติเดช   กาญจนะวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๐๒. นางสาวกานดา   มหาวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๐๓. นายถาปนิก   ยกเอียด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๐๔. นายจเร   เมืองทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๐๕. นายพงศกร   บุตรมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๐๖. นางสาวณิชกานต์   เพชรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๐๗. นายภาณุเดช   ส่งโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๐๘. นายคีตภัทร์   ยังทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๐๙. นางสาวขวัญฤทัย   พรหมเดชะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๑๐. นางสาวกุลธิดา   จิตภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๑๑. นายธนพนธ์   ฮ่องสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๑๒. นายภาธร   มุสิกโสฬส คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๑๓. นายฮัสซัน   เส็นยีหีม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๑๔. นายพีราวุฒิ   เรืองศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๑๕. นายณัฐพนธ์   หอมหวาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๑๖. นายธรรมรัตน์   มหาราชพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๑๗. นายอนุรักษ์   แทนบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๑๘. นายจักรกฤษณ์   ธรรมมนตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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๒๑๙. นายเกริกพล   อุ่นเอียด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๒๐. นายมูอีส   มะหมัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๒๑. นายเกียรติศักดิ์   พูนนวล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๒๒. นางสาวพัทธ์ธีรา   เกล้ียงมาก คณะศิลปศาสตร์ 
๒๒๓. นางสาวอัชมา   อุหลีโหด คณะศิลปศาสตร์ 
๒๒๔. นางสาวนะดา   นาวาเดช คณะศิลปศาสตร์ 
๒๒๕. นายณัฐวุฒิ   เอียดอ้น คณะศิลปศาสตร์ 
๒๒๖. นางสาวปิยวรรณ   ค ามณี คณะศิลปศาสตร์ 
๒๒๗. นางสาวอโรชา   ศิริสมบัติ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๒๘. นางสาวมันทนา   สาโร คณะศิลปศาสตร์ 
๒๒๙. นางสาวอรดา   เพาะพืช คณะศิลปศาสตร์ 
๒๓๐. นางสาวฟิรฮานา   หมดัอะดัม คณะศิลปศาสตร์ 
๒๓๑. นางสาวแพรวรุ่ง   ฉิมอินทร ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๓๒. นางสาวจิริมาศ   จันสุข คณะศิลปศาสตร์ 
๒๓๓. นายสุวัฒนา   เมืองจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๓๔. นายนพรุจ   ศิริโชติ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๓๕. นายพีรพงษ์   ยอดเพชร คณะศิลปศาสตร์ 
๒๓๖. นายพันธกานต์   กายรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๓๗. นายภัทรศักดิ์   พรหมคง คณะศิลปศาสตร์ 
๒๓๘. นางสาวศรินย่า   ราชเมืองฝาง คณะศิลปศาสตร์ 
๒๓๙. นางสาวมัณฑนา   โพธิ์ทอง คณะศิลปศาสตร์ 
๒๔๐. นางสาวเรืองรอง   พวงรัตน ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๔๑. นางสาวฐาปณีย์   ตีมุง คณะศิลปศาสตร์ 
๒๔๒. นายภานุวัฒน์   แก้วบุญส่ง คณะศิลปศาสตร์ 
๒๔๓. นางสาวชฎาภรณ์   ประสี คณะศิลปศาสตร์ 
๒๔๔. นางสาวปิยสุดา   มัตซูดะ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๔๕. นางสาวอรสา   ชูชาย คณะศิลปศาสตร์ 
๒๔๖. นายนฤนาท   นวลศรีทอง คณะศิลปศาสตร์ 
๒๔๗. นางสาววรรษชล   ผอมคง คณะศิลปศาสตร์ 
๒๔๘. นางสาวปวันรัตน์   สีสว่าง คณะศิลปศาสตร์ 
๒๔๙. นางสาวจารุวรรณ   ทับพลับ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๕๐. นางสาววริศรา   ปลอดแก่นทอง คณะศิลปศาสตร์ 
๒๕๑. นางสาวนุชนารถ   หมาดมานัง คณะศิลปศาสตร์ 
๒๕๒. นางสาวธมนวรรณ   น้อยสมมิตร คณะศิลปศาสตร์ 
๒๕๓. นางสาวสุมณฑา   บุญเรืองนาม คณะศิลปศาสตร์ 
๒๕๔. นางสาวสิทธนา   บุญญา คณะศิลปศาสตร์ 
๒๕๕. นางสาวอุดมรัตน์   อินทะสะโร คณะศิลปศาสตร์ 
๒๕๖. นางสาววรางคณา   ขวัญรัก คณะศิลปศาสตร์ 
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๒๕๗. นางสาวปิ่นมุก   พุฒนวล คณะศิลปศาสตร์ 
๒๕๘. นางสาวคชาภรณ์   สนิท คณะศิลปศาสตร์ 
๒๕๙. นางสาวกานต์ธิดา   ทิพย์รัตน์ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๖๐. นางสาวอิสราพร   ภิรมย์ชม คณะศิลปศาสตร์ 
๒๖๑. นางสาวอินทิรา   ไชยรักษ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๖๒. นางสาวจุฑาทิพย์   เกสโร คณะศิลปศาสตร์ 
๒๖๓. นางสาวอรยา   เผ่าบริบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๖๔. นางสาวสุดารัตน์   ปันธุระ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๖๕. นางสาวสุปราณี   บุญมานันท์ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๖๖. นางสาวสุพรรษา   สีด า คณะศิลปศาสตร์ 
๒๖๗. นายภาณุพงศ์   รัตนพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๖๘. นางสาวธัญรดา   ชาตรี คณะศิลปศาสตร์ 
๒๖๙. นางสาวออรยา   พงษ์พัฒน ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๗๐. นางสาวสุภาวดี   ชูตระกูลวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๗๑. นายวรภัทร   ฤทธิเดช คณะศิลปศาสตร์ 
๒๗๒. นางสาวอรชนม์   ขยันการ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๗๓. นายฉัตรดนัย   พูนเนียม คณะศิลปศาสตร์ 
๒๗๔. นางสาวศุภนิดา   พงศ์ประยูร คณะศิลปศาสตร์ 
๒๗๕. นายสุทธิพงศ์   ศรีสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๗๖. นางสาวอภิสรา   สุวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๗๗. นางสาวกิ่งฉัตร   สุวรรณมณี คณะศิลปศาสตร์ 
๒๗๘. นายธนกร   ไทรสีหา คณะศิลปศาสตร์ 
๒๗๙. นางสาวกมลวรรณ   ขวัญเพ็ชร คณะศิลปศาสตร์ 
๒๘๐. นางสาวทักษพร   สมเกื้อ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๘๑. นายธีระยุทธ์   หีมโต๊ะเต๊ะ คณะศิลปศาสตร์ 
๒๘๒. นายสกล   เหมืองห้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒๘๓. นายภูชิต   อาด า  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒๘๔. นางสาวกุลทรัพย์   สุกแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒๘๕. นางสาวขวัญตา   แดงอิด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒๘๖. นางสาวณัญธิญา   ขุนทิพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒๘๗. นางสาวสุรัสวดี   ชุมแสง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒๘๘. นางสาวน้ าทิพย์   หมื่นสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒๘๙. นางสาวปณิดา   วุ่นซิ้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒๙๐. นางสาววิริยา   ชุมประเสริฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒๙๑. นางสาวคชาภรณ์   ยอดแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒๙๒. นายกรวิชญ์   จิตบรรจง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒๙๓. นายปริญญา   ชูเพ็ชร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒๙๔. นายจิรภัทร   สุวรรณมณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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๒๙๕. นายณัฐวุฒิ   จารุธรรมาภรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒๙๖. นายณรงค์   ช่อล าเจียก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒๙๗. นายธีรพงศ์   จันทระ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒๙๘. นางสาววรรณิศา   มณีพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒๙๙. นางสาวภัทรวดี   จันทร์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๓๐๐. นางสาวสาธิตา   โชตะชมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๓๐๑. นางสาวมณฑิรา   ฟองฟู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๓๐๒. นายศุภกรณ์   ตู้ปิยกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๓๐๓. นางสาวกมลพร   พยนต์ภาค คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๐๔. นางสาวสุประวีณ์   จันทร์สุวรรณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๐๕. นางสาวโสภา   หมวดเพชร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๐๖. นางสาวเนตรชนก   ชูช่วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๐๗. นางสาวกมลชนก   โฉมทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๐๘. นางสาวพรทิพย์   ทีทองแดง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๐๙. นายพีรพัฒน์   สุวรรณโชติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๑๐. นางสาวอุษา   เกตุระหงษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๑๑. นางสาวญาตาวี   เต็มรัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๑๒. นายเนติพงค์   คงศักดิ์พันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๑๓. นางสาวสุมาลี   เพชรสุวรรณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๑๔. นายทินกร   เพิ่มพูน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๑๕. นายรณกฤต   ล้านพลแสน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๑๖. นางสาวศศิธร   พันธุ์คง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๑๗. นางสาวเปรมยุดา   โยธาทิพย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๑๘. นางสาวกัญญณัฐ   บุญมาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๑๙. นางสาวอารียา   พุมภูฆัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๒๐. นายสุริยา   ศรีมาลา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๒๑. นางสาวชนัญชิดา   ไฝทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๒๒. นายอนุพงศ์   แซ่ซิ่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๒๓. นายธนพล   ชายทองแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๒๔. นายเกรียงศักดิ์   ศรีสังข์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๒๕. นางสาวมลิสา   บินดุส๊ะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๒๖. นางสาวโชติญา   พุทธชาติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๒๗. นายกิตติธัช   ช่วยพิทักษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๒๘. นางสาวพิมพ์ชนก   มณีรัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๒๙. นายกีรติ   ทิพย์สุวรรณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๓๐. นางสาวปภาดา   ถาวรสุวรรณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓๓๑. นางสาวทิพวรรณ   หวัดเพ็ชร์ วิทยาลัยรัตภูมิ 
๓๓๒. นางสาวสุกันยา   พลายวัน วิทยาลัยรัตภูมิ 
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๓๓๓. นางสาวอรณิชา   แก้วงาม วิทยาลัยรัตภูมิ 
๓๓๔. นายพงษ์พิพฒัน์   รอดสง วิทยาลัยรัตภูมิ 
๓๓๕. นายชัชวาล   พลรงค์ วิทยาลัยรัตภูมิ 
๓๓๖. นางสาวเกษมณี   คล้ายคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๓๗. นางสาววรรณภา   หยงสตาร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๓๘. นายณัฐพงศ์   ตุหร่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๓๙. นางสาวเอมมิกา   ล่ิมวัฒนน์สัมพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๔๐. นายธนภัทร์   บุญสัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๔๑. นายพศิน   เจริญสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๔๒. นางสาวปัญจมาภรณ์   พรหมศร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๔๓. นายพีระพฒัน์   ช่วยรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๔๔. นางสาวอรัญญา   จันทร์ส่องแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๔๕. นางสาวพิชญาวดี   จริตงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๔๖. นางสาวปรียานุช   ถือทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๔๗. นางสาวชุตินันท์   เฉียงแท้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๔๘. นางสาวเบญจมาศ   คงทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๔๙. นางสาวเฉลิมขวัญ   องค์มณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๕๐. นางสาวเพ็ญนภา   ราชมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๕๑. นางสาวญานิสา   กาหลง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๕๒. นายจิณณวัตร   สุขแสวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๕๓. นางสาวธนัฎฐา   ธานีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๕๔. นายชาญวิทย์   ขาวข า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๕๕. นายนพปฎล   ปานรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๕๖. นายพีรพัฒน์   ศรีทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๕๗. นายจักรพันธ์   แผนทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๕๘. นางสาวเยาวนาฏ   กล่ินจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๕๙. นางสาวจันทิมา   เพชรานนท์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๖๐. นางสาวเสาวลักษณ์   สวัสดิสาร คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๖๑. นางสาวทัศนีย์   เรืองฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๖๒. นางสาวปิยธิดา   ณ รัชกาล คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๖๓. นางสาวเกศราภรณ์   ผลส่ง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๖๔. นางสาวกาญจณา   การดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๖๕. นางสาวพัสวี   สุวรรณลออ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๖๖. นางสาวณัฐนันท์   ทองเทพ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๖๗. นางสาวฝนดาว   บรรจงสุทธิ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๖๘. นางสาวกัณทิวา   พาหละ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๖๙. นางสาวฟาริดา   สุวรรณเปล่ง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๗๐. นางสาวกมลฉัตร   แจ้งสว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
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๓๗๑. นางสาวธิสุดาแก้ว   บัวเรียง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๗๒. นางสาวศริลักษณ์   สวัสดิวงศ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๗๓. นางสาวกนกวรรณ   อินอักษร คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๗๔. นางสาวอานิตา   ศิริวรรณ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๗๕. นางสาวภาณุมาส   ชัยโชติ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๗๖. นางสาวนภัสสร   พานชัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๗๗. นางสาวปนัดดา   หลวงนา คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๗๘. นางสาวณัฐกมล   จิตร์จ านงค์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๗๙. นายฐาปัฐว์   จีนแพ้ว คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๘๐. นางสาวสุทธิดา   แก้วพูล คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๘๑. นายวีรพงษ์   พิทักษ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๘๒. นางสาวธัญลักษณ์   สิทธิสาร คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๘๓. นางสาวพิมพ์ชนก   สุวรรณประดิษฐ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๘๔. นางสาวอรจิรา   กองสุข คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๘๕. นางสาวนิรชร   แก้วน้อย คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๘๖. นางสาวกรรณิกา   บุญพรหม คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๘๗. นางสาววันวิสา   ไทยเจริญ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๘๘. นางสาวอาแอเส๊าะ   โตะตาหยง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๘๙. นางสาวปภาวดี   จีนเดิม คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๙๐. นางสาวจุฑามณี   แสงมณี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๙๑. นางสาวปวันรัตน์   คงกิ้ม คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๙๒. นายกล้าณรงค์   ปราบเขต คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๙๓. นางสาวจิรา   ถนอมนวล คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๙๔. นางสาวชิดาวรรณ   ไชยทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๙๕. นางสาวกัณญารัฐ   ทองนาค คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๙๖. นางสาวจิราภรณ์   กวีพันธ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๙๗. นางสาวศรัญญา   ค าหวาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๙๘. นางสาวรุ่งนภา   ก้องพนิชกุล คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓๙๙. นางสาวพรเพชร   ปรีชา คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔๐๐. นางสาวปิยะพร   รัตนคช คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔๐๑. นางสาวชนิกานต์   กลแกม คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔๐๒. นายศรุต   หนูชาย  คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๐๓. นายวัชรากร   นาคกลัด คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๐๔. นายภาสกร   นินทรกิจ คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๐๕. นางสาวอุษมา   สุวรรณปาน คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๐๖. นายธวัชชัย   เปาะทอง คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๐๗. นายศศิธร   หาญสุโพธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๐๘. นางสาววิภาวรรณ์   ศรีขาว คณะเกษตรศาสตร์ 
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๔๐๙. นางสาวปรินดา   สิทธิศักดิ์ คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๑๐. นายพิพัฒน์   ไกรเดช คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๑๑. นางสาวสุพิชญา   จันทร์สุวรรณ คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๑๒. นางสาวกรรณิการ์   คงละออ คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๑๓. นายยศพันธ์   มณีโชติ คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๑๔. นายสหรัฐ   ขุนสมาน คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๑๕. นายพงศกร   จันทกาญจน์ คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๑๖. นางสาวมาริษา   เหมือนใจ คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๑๗. นายพงศ์พิราม   ฤทธิกาญจน์ คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๑๘. นางสาวปาริตา   พนาดร คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๑๙. นายสิงหราช   ภัยเนียม คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๒๐. นางสาวยัสณา   ดือเระ คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๒๑. นางสาวพัชรพรรณ   กล่ าภู่ คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๒๒. นางสาวจุฑามาศ   นวลศรี คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๒๓. นางสาวสุรัญญา   ดาษฎาจันทร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๒๔. นายธีระ   เกตเทพ  คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๒๕. นางสาวซาฟีนะฮ์   ลัดเด คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๒๖. นางสาวอาทิตยา   วงษ์สีดา คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๒๗. นางสาวพรรณปพร   สมบัติทอง คณะเกษตรศาสตร์ 
๔๒๘. นายศุภชัย   ไกรลาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๔๒๙. นางสาวศิริอนงค์   สงข า คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๔๓๐. นายทศกร   สุขล้ิม  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๔๓๑. นายปวีณวัฒน์   สุขแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๔๓๒. นายเกียรติชัย   พลสวัสด์ิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๔๓๓. นางสาวอตินุช   โกฎเพชร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๔๓๔. นายพงศกร   ขุนพรหม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๔๓๕. นางสาวธิดารัตน์   เพ็ชรสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๔๓๖. นางสาวจิราวรรณ   คชรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๔๓๗. นางสาวณัฐริกา   ปานหงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๔๓๘. นางสาวทิมาพร   จันทร์ศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๔๓๙. นางสาวกาญจนา   ท้าวมฤทธิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๔๔๐. นายดนุพล   ตันติภาสน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๔๔๑. นางสาวสุทธิดา   ศรีสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๔๔๒. นางสาวอรัชฐิตา   บุญเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๔๔๓. นางสาวฐิติมา   เศวตวัตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๔๔๔. นางสาวเกตน์นิภา   นทีนาถ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๔๔๕. นางสาวบุษยารัตน์   ถนิมกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๔๔๖. นางสาวกัลยารัตน์   เพชรรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
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๔๔๗. นางสาวดุรีรัตน์   พรมมาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๔๔๘. นางสาวปณิดา   เอียดแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๔๔๙. นางสาวปัทมพร   สุวรรณวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๔๕๐. นางสาวกวิสรา   วัชรสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๔๕๑. นายนพดล   บัวตูม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๔๕๒. นายอมรเทพ   มีเดช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๔๕๓. นางสาวจุฑาทิพย์   พุทธสุภะ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๔๕๔. นางสาวเต็มใจ   เขียนวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๔๕๕. นางสาวสุนิสา   หาญสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๔๕๖. นางสาวญาณันธร   แซ่จ้ิว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๔๕๗. นางสาวณัฐธิดา   กันเท่ียง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๔๕๘. นางสาวอาซียะห์   วานิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔๕๙. นายอรุณ   ต้ิงสง่า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔๖๐. นางสาวซัลวา   อิบรอเฮง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔๖๑. นางสาวนิตีกะห์   นิดือมอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔๖๒. นางสาวศิริญาภรณ์   พันธ์ศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔๖๓. นางสาวขนิษฐา   มรรคาเขต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔๖๔. นางสาวเบญจมาภรณ์   ศรีนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔๖๕. นางสาวศิริวรรณ   ด าสัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔๖๖. นางสาวหฤทัย   ชายทุ่ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔๖๗. นางสาวพรประทีป   สีท่องเท่ียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔๖๘. นางสาวปิ่นวดี   ชูเสียงแจ้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔๖๙. นางสาวนิตยา   รัตนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔๗๐. นายรุ่งโรจน์   นวนศร ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔๗๑. นายทิวาเทพ   บุญรอด วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๔๗๒. นายกิตติพิชญ์   โคกตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๔๗๓. นางสาวศิริวรรณ   วรรณบวร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๔๗๔. นางสาวสุภรัตน์   โฉมทอง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๔๗๕. นางสาวชฎาภรณ์   แสงสว่าง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๔๗๖. นางสาวณัฐฐา   นะแก้ว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๔๗๗. นายวันชัย   คุ้นเคย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๔๗๘. นางสาวมนรดา   ธรพัฒน์ศิร ิ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๔๗๙. นางสาวสุกัญญา   อินทร์สุทธิ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๔๘๐. นางสาวหทัยกาญจน์   ประเสริฐ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๔๘๑. นางสาวสายทิพย์   ชูยก วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๔๘๒. นางสาวศุภิสรา   สายสุจริต วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๔๘๓. นางสาวนิสรีน   คีรีรัตน์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๔๘๔. นางสาวมนจิรา   แสงมณี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
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๔๘๕. นางสาวอูมมะห์   หะรงค์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๔๘๖. นางสาวพรทิพย์   อาคามา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๔๘๗. นางสาวคอลีเยาะ   โชโด วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๔๘๘. นายพงศกร   พันเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔๘๙. นางสาวทิพย์ชฎากาญจน์  บินกาญจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔๙๐. นางสาวณัฏฐโชติกา   นิลอรุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔๙๑. นายคุรุเศรษฐ   ปาทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔๙๒. นายพัฒนพงศ์   โง้วสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔๙๓. นายฟาอิ๊ก   ตะเหล็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔๙๔. นายณฐนนท์   ภู่เจริญวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔๙๕. นางสาวปิยะกานต์   สุภาพรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔๙๖. นายอภิสิทธิ์   แก่นแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔๙๗. นายชนาธิป   ปานศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔๙๘. นายลัทธพล   เจริญพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔๙๙. นายอัฟฟาน   สาแลแม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕๐๐. นายณัฐวัตร   คงชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕๐๑. นายคชาภรณ์   สุวรรณชาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕๐๒. นายไชยวัฒน์   สุทธิธรรมานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕๐๓. นายชัชภิมุข   แซ่ล้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  เดือน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕6๓ 

(ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 


