
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
............................................ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายช่วยหลือนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อส่งเสริม
การศึกษา แก่นักศึกษาท่ีมี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน เป็นทุนการศึกษา 
จ านวนทุนละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา จ านวน 
๑,๐๖๐ คน โดยมีรายช่ือผู้ได้รับทุน ดังนี้ 

๑. นายสิริธร   สะขะโร  คณะบริหารธุรกิจ 
๒. นางสาวณัฎฐธิดา   แก้วมณี คณะบริหารธุรกิจ 
๓. นางสาวปวีณา   เกื้อก่อยอด คณะบริหารธุรกิจ 
๔. นางสาวสุภาพร   เเสงมณีประดับ คณะบริหารธุรกิจ 
๕. นางสาวกัณต์สุดา   นินวาโย คณะบริหารธุรกิจ 
๖. นางสาวอนัญธิดา   ผดุงพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๗. นางสาวสุดารัตน์   รักนุ้ย คณะบริหารธุรกิจ 
๘. นายคมกริช   จันทะนา คณะบริหารธุรกิจ 
๙. นางสาวดารารัตน์   เขาทอง คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐. นายพงษ์โพยม   วัชรสุขุม คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑. นางสาวดารียา   หมัดเตย็บ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒. นางสาวจุฑาภรณ์   ล้วนเล็ก คณะบริหารธุรกิจ 
๑๓. นางสาวกัญรภา   เอกเปรมชยุต คณะบริหารธุรกิจ 
๑๔. นางสาวชัชนก   โทราช คณะบริหารธุรกิจ 
๑๕. นางสาวธนภัทร   เพ็ชร์ศรี คณะบริหารธุรกิจ 
๑๖. นางสาวมุกตาภา   มณีนวล คณะบริหารธุรกิจ 
๑๗. นางสาวณัฐณิชา   สีคง คณะบริหารธุรกิจ 
๑๘. นางสาวชลิตา   ภัควนิตย์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๙. นางสาวปวิตรา   ศรีทวี คณะบริหารธุรกิจ 
๒๐. นางสาวกนกพร   แก้วหนูเกื้อ คณะบริหารธุรกิจ 
๒๑. นายปุณยวีร์   ล่ิมเจริญ คณะบริหารธุรกิจ 
๒๒. นางสาวสุพัตรา   บุญทอง คณะบริหารธุรกิจ 
๒๓. นายอนันต์   ภักดิ์ดีมาก คณะบริหารธุรกิจ 
๒๔. นางสาวอุไรวรรณ   จีนเอียด คณะบริหารธุรกิจ 
๒๕. นางสาวสุมิตรา   มหามิตร คณะบริหารธุรกิจ 
๒๖. นางสาวปรียาดา   บัวทอง คณะบริหารธุรกิจ 
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๒๗. นางสาวศศิธร   ดวงทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ 
๒๘. นางสาวสุพัฒนา   ด าสี คณะบริหารธุรกิจ 
๒๙. นางสาวนพวรรณ   อรุณรุ่งเรือง คณะบริหารธุรกิจ 
๓๐. นางสาวปาริฉัตร   แซ่ตัน คณะบริหารธุรกิจ 
๓๑. นางสาวพันธ์ลดา   ทะนะสันต์ คณะบริหารธุรกิจ 
๓๒. นางสาวอรธิรา   พิทักษ์บุตร คณะบริหารธุรกิจ 
๓๓. นางสาวดลพร   ขันทอง คณะบริหารธุรกิจ 
๓๔. นางสาวกัญญารัตน์   รักษ์ทอง คณะบริหารธุรกิจ 
๓๕. นางสาวอุภารัตน์   เหล็มปาน คณะบริหารธุรกิจ 
๓๖. นางสาวรัตติกาล   หนิเจริญ คณะบริหารธุรกิจ 
๓๗. นางสาววิรัญชนา   ทองค า คณะบริหารธุรกิจ 
๓๘. นางสาวอัจฉราทิพย์   บัวเนี่ยว คณะบริหารธุรกิจ 
๓๙. นางสาวสุกัญญา   จันทร์เเก้ว คณะบริหารธุรกิจ 
๔๐. นางสาวฤทัยชนก   ด าแก้ว คณะบริหารธุรกิจ 
๔๑. นางสาวอรยา   หล าเบ็ญหมุด คณะบริหารธุรกิจ 
๔๒. นางสาวกัลยรัตน์   ถาวร คณะบริหารธุรกิจ 
๔๓. นางสาวดาวพระศุกร์   ยาหยาหมัน คณะบริหารธุรกิจ 
๔๔. นางสาวเพ็ญนภา   จันทองไฝ คณะบริหารธุรกิจ 
๔๕. นายปฏิภาณ   นิลโกศล คณะบริหารธุรกิจ 
๔๖. นางสาววิภาดา   จันทร์แก่นแก้ว คณะบริหารธุรกิจ 
๔๗. นางสาวสุฑาทิพย์   สังข์กิจ คณะบริหารธุรกิจ 
๔๘. นายพงศกร   คณะทอง คณะบริหารธุรกิจ 
๔๙. นางสาวขวัญชนก   เตะเจริญ คณะบริหารธุรกิจ 
๕๐. นางสาวอธิชา   นกแก้ว คณะบริหารธุรกิจ 
๕๑. นายธรนันท์   เขียวจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ 
๕๒. นางสาวเจนจิรา   ขาวพุ่ม คณะบริหารธุรกิจ 
๕๓. นางสาวธัญสินี   อารมณ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๕๔. นายวรวิช   ห้วยห้อง คณะบริหารธุรกิจ 
๕๕. นายธนพล   อิ้วเส้ง  คณะบริหารธุรกิจ 
๕๖. นางสาวนิภาดา   ยาสมุทร์ คณะบริหารธุรกิจ 
๕๗. นางสาวชุติมน   ชัยจินดา คณะบริหารธุรกิจ 
๕๘. นางสาวนิยาสมี   แยนา คณะบริหารธุรกิจ 
๕๙. นายสุวรรณรัฐ   ขวัญเฉ่ือย คณะบริหารธุรกิจ 
๖๐. นางสาวสุธาธิบ   อุตมะมุณีย์ คณะบริหารธุรกิจ 
๖๑. นายอลงกต   มานะจิตต์ คณะบริหารธุรกิจ 
๖๒. นางสาวสิริวิภา   สาหะกะโร คณะบริหารธุรกิจ 
๖๓. นางสาวนิโซเฟีย   แมะเราะ คณะบริหารธุรกิจ 
๖๔. นางสาวกรรฐิมา   ชูนวน คณะบริหารธุรกิจ 
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๖๕. นางสาวพิมพ์วิมล   เกื้อมา คณะบริหารธุรกิจ 
๖๖. นางสาวปัทมาวดี   แก้วคงสุข คณะบริหารธุรกิจ 
๖๗. นางสาวบุณยาพร   ไชยปัญหา คณะบริหารธุรกิจ 
๖๘. นางสาวเกษฎาภรณ์   ณะนิตย์ คณะบริหารธุรกิจ 
๖๙. นางสาวจิรัชยา   กั่วพานิช คณะบริหารธุรกิจ 
๗๐. นางสาวกัญญาณัฐ   หนูวงค์ คณะบริหารธุรกิจ 
๗๑. นางสาวอัสมา   สะโดน คณะบริหารธุรกิจ 
๗๒. นางสาวชนกนันท์   บุญลือ คณะบริหารธุรกิจ 
๗๓. นางสาวมาสีต๊ะ   เหะน๊ะ คณะบริหารธุรกิจ 
๗๔. นางสาวเจนจิรา   พุฒพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๗๕. นางสาวปียะธิดา   บุญสนิท คณะบริหารธุรกิจ 
๗๖. นางสาวสายแพร   นวลจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ 
๗๗. นายแวอุสมาน   เจะกา คณะบริหารธุรกิจ 
๗๘. นางสาวสิรัญญา   ศศิธร คณะบริหารธุรกิจ 
๗๙. นางสาวรุ่งฤดี   เพชรชู คณะบริหารธุรกิจ 
๘๐. นางสาวพรทิพา   ดีสกูล คณะบริหารธุรกิจ 
๘๑. นางสาวณัฐกาญจน์   วงค์แฝด คณะบริหารธุรกิจ 
๘๒. นายปฐมพงษ์   ชุมแก้ว คณะบริหารธุรกิจ 
๘๓. นางสาวจิราวรรณ   นิลรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ 
๘๔. นางสาวอานิตา   รักดี คณะบริหารธุรกิจ 
๘๕. นางสาวอารียา   โครธาสุวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๘๖. นางสาวสุนิสา   สุวรรณโณ คณะบริหารธุรกิจ 
๘๗. นายสุรศักดิ์   พรหมยา คณะบริหารธุรกิจ 
๘๘. นางสาวศริวรรณ   มากทอง คณะบริหารธุรกิจ 
๘๙. นางสาวภัทราภรณ์   สุขสงค์ คณะบริหารธุรกิจ 
๙๐. นางสาวจุฑาทิพย์   มะกะ คณะบริหารธุรกิจ 
๙๑. นางสาวสุธิตาพรรณ   พิมพ์ทอง คณะบริหารธุรกิจ 
๙๒. นางสาวชุติมา   อุไรสวัสด์ิ คณะบริหารธุรกิจ 
๙๓. นายดนุภูมิ   นวลละออง คณะบริหารธุรกิจ 
๙๔. นางสาวอามีลยา   สาและ คณะบริหารธุรกิจ 
๙๕. นายอิทธิพันธ์   หาญชนะ คณะบริหารธุรกิจ 
๙๖. นายเจษฎาสิทธ์   ท าสวน คณะบริหารธุรกิจ 
๙๗. นางสาวสุธัญญา   จันรอดภัย คณะบริหารธุรกิจ 
๙๘. นายณัฐพล   ดวงภักดี คณะบริหารธุรกิจ 
๙๙. นายสุวิทย์   ซองเงิน  คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐๐. นางสาวณัฐธิดา   พิณวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐๑. นางสาวพรรวษา   ย่องเส้ง คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐๒. นางสาวณัฏฐ์นรี   รอดคืน คณะบริหารธุรกิจ 
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๑๐๓. นางสาวลูนา   เปชชา คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐๔. นางสาวจิรารัตน์   โชติรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐๕. นางสาวชนิกานต์   จิตโลหะ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐๖. นางสาวนูรอัยณี   เจะมามะ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐๗. นางสาวนูรีตา   ตีมันยา คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐๘. นางสาวภัคมณฑน์   เปรมวิโรจน์กุล คณะบริหารธุรกิจ 
๑๐๙. นางสาวซูไฮนี   ดอเลาะ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๐. นายชนาธิป   อัคนิตย์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๑. นายณัฐภัทร   อินทอง คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๒. นางสาวธัญรดา   เพ็งพิโรจน ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๓. นายวรวิทย์   วิมุตติพงศ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๔. นายอามีน   ยามา  คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๕. นางสาวปวีณา   สะลีหมีน คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๖. นางสาวฆอดีย๊ะ   อุสมา คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๗. นายธนากร   จันสีนาก คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๘. นางสาวอภิญญา   ดวงมะณี คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑๙. นางสาวพรพิมล   วรรณโชติ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒๐. นายสรวิชญ์   ด าดวน คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒๑. นางสาวพัณณิตา   ค าแก้ว คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒๒. นางสาวสตรีวิชญ์   เอี้ยวซิโป คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒๓. นางสาวศศิธร   ปราบรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒๔. นางสาวขนิษฐา   กาญจนก าเนิด คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒๕. นายจีรศักดิ์   มินุด  คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒๖. นางสาวชวัลลักษณ์   แต้มทอง คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒๗. นายอาชาคริต    หีมเจริญ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒๘. นางสาวชลิตา   ไชยมงคล คณะบริหารธุรกิจ 
๑๒๙. นางสาวศิรภัสสร   คงด า คณะบริหารธุรกิจ 
๑๓๐. นางสาวธัญภรณ์   รักพงศ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๓๑. นางสาวมาริษา   กมลสินธุ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๓๒. นางสาวกนกพร   รงค์ทอง คณะบริหารธุรกิจ 
๑๓๓. นายคณิน   นุ้ยแม้น คณะบริหารธุรกิจ 
๑๓๔. นายชินวัตร   รักสวัสด์ิ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๓๕. นางสาวปัณฑิตา   วงศ์เบ้ียสัจจ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๓๖. นางสาวสุธิตา   ทองเล็ก คณะบริหารธุรกิจ 
๑๓๗. นางสาวพรรภษา   เลขาพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๓๘. นางสาวปิยะมินทร์   ปลอดทอง คณะบริหารธุรกิจ 
๑๓๙. นางสาวดลดา   บุญมณี คณะบริหารธุรกิจ 
๑๔๐. นางสาวมิราอิ   ยาซูดะ คณะบริหารธุรกิจ 
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๑๔๑. นางสาวสิริวัณ   วิรุฬห์ผล คณะบริหารธุรกิจ 
๑๔๒. นางสาวมณฑิตา   อ่อนหยู่ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๔๓. นางสาวกัญญารัตน์   คงทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๔๔. นายนรินทร์   สุวรรณมณี คณะบริหารธุรกิจ 
๑๔๕. นางสาววิยะดา   สงชู คณะบริหารธุรกิจ 
๑๔๖. นางสาวกฤษณา   ชูสง คณะบริหารธุรกิจ 
๑๔๗. นางสาวธมลวรรณ   เมืองจันทบุรี คณะบริหารธุรกิจ 
๑๔๘. นายพีรณัฐ   อัศวไพรสัณฑ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๔๙. นางสาวอรณีย์   สวยงาม คณะบริหารธุรกิจ 
๑๕๐. นางสาวสุภารวี   แก้วชูด คณะบริหารธุรกิจ 
๑๕๑. นางสาวสุวิมล   สุดตรง คณะบริหารธุรกิจ 
๑๕๒. นางสาวกัญญ์วรา   สองเมือง คณะบริหารธุรกิจ 
๑๕๓. นางสาวจันทร์พร   นวลศรีชาติ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๕๔. นางสาววชิราภรณ์   ทิศสักบุรี คณะบริหารธุรกิจ 
๑๕๕. นางสาววรรณนิสา   ผ่องถวิล คณะบริหารธุรกิจ 
๑๕๖. นางสาวกรกนก   แซ่เห่ว คณะบริหารธุรกิจ 
๑๕๗. นางสาววิรากานต์   กิตติพัฒนกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๕๘. นางสาวอรัญญา   ศรีสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๕๙. นางสาวเกศกนก   ดิสโร คณะบริหารธุรกิจ 
๑๖๐. นางสาววนิดา   ด าโอ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๖๑. นายเฉลิมเกียรติ   รอดมณี คณะบริหารธุรกิจ 
๑๖๒. นายเจษฎากร   ชอบจิต คณะบริหารธุรกิจ 
๑๖๓. นางสาวแต้มใจ   มุขธรรม คณะบริหารธุรกิจ 
๑๖๔. นางสาวอนุธิดา   ทองเต็ม คณะบริหารธุรกิจ 
๑๖๕. นางสาวปนัดดา   นิ่มนวล คณะบริหารธุรกิจ 
๑๖๖. นายอาซาร   เส็นสามารถ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๖๗. นางสาววิสสุตา   หนูเจริญ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๖๘. นายเสฎฐวุฒิ   ฮั่นบุญศรี คณะบริหารธุรกิจ 
๑๖๙. นางสาวกานต์มณี   คงอินทร์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๗๐. นางสาวดาริน่า   จงรักษ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๗๑. นางสาวจุฑามาศ   หนูรัตน์แก้ว คณะบริหารธุรกิจ 
๑๗๒. นางสาวสุภารัตน์   สารธรรม คณะบริหารธุรกิจ 
๑๗๓. นางสาวดวงฤทัย   ทองบุญช่วย คณะบริหารธุรกิจ 
๑๗๔. นางสาววิภาวดี   สัญญา คณะบริหารธุรกิจ 
๑๗๕. นางสาวปาริชาติ   ทวนทอง คณะบริหารธุรกิจ 
๑๗๖. นางสาวอาริสา   แมงทับ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๗๗. นางสาวศิริวรรณ   กุสาวดี คณะบริหารธุรกิจ 
๑๗๘. นางสาวเมย์   ชวนแพ คณะบริหารธุรกิจ 
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๑๗๙. นางสาวอริษา   สังข์ทอง คณะบริหารธุรกิจ 
๑๘๐. นางสาวอาทิยา   ขาวผ่อง คณะบริหารธุรกิจ 
๑๘๑. นายพุฒิเมธ   แก้วประดิษฐ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๘๒. นางสาวอริศรา   ทองขจร คณะบริหารธุรกิจ 
๑๘๓. นายภควัต   ศรีทองค า คณะบริหารธุรกิจ 
๑๘๔. นายไชยวัฒน์   พัสสระ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๘๕. นายสนทยา   ไพโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๘๖. นางสาวสมฤดี   ขวัญหวาน คณะบริหารธุรกิจ 
๑๘๗. นางสาวภัศรา   เพ็ชรรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๘๘. นางสาวสุพินตรา   กาญจนะ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๘๙. นายจารุพัฒน์   เพชรแก้ว คณะบริหารธุรกิจ 
๑๙๐. นางสาววรรษมล   ล้ิมวิจิตร คณะบริหารธุรกิจ 
๑๙๑. นางสาวกิ่งกาญจน์   รังศร ี คณะบริหารธุรกิจ 
๑๙๒. นางสาวจิราวรรณ   ชูชีพ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๙๓. นางสาวน้ าทิพย์   ถิตย์รัศมี คณะบริหารธุรกิจ 
๑๙๔. นางสาวอังคณา   ปิ่นทองพันธุ ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๙๕. นางสาวธัญญาเรศ   แก้วบุญ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๙๖. นางสาวกัลยรัตน์   คงหนู คณะบริหารธุรกิจ 
๑๙๗. นายรัฐติกร   แก้วมาก คณะบริหารธุรกิจ 
๑๙๘. นางสาววรนุช   ชัยประดิษฐ คณะบริหารธุรกิจ 
๑๙๙. นางสาวทิพย์สุคนธ์   จันทร์ศรี คณะบริหารธุรกิจ 
๒๐๐. นายณัฐวุฒิ   จันมุณี คณะบริหารธุรกิจ 
๒๐๑. นายภัทราวุธ   หมัดเร๊ะ คณะบริหารธุรกิจ 
๒๐๒. นางสาวพัชรวดี   บุญรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ 
๒๐๓. นางสาวภคนันท์   ชูสถิตย์ คณะบริหารธุรกิจ 
๒๐๔. นางสาวพัชรพรรณ   ไชยโชติ คณะบริหารธุรกิจ 
๒๐๕. นายณัฐพล   ค้ิวนาง คณะบริหารธุรกิจ 
๒๐๖. นางสาวธิดารัตน์   ศรีรักษ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๒๐๗. นางสาวกัญญารัตน์   ต้ังจิตต์ คณะบริหารธุรกิจ 
๒๐๘. นายสรวิชญ์    ทับชัย คณะบริหารธุรกิจ 
๒๐๙. นางสาวกัญจนา   จงไกรจักร คณะบริหารธุรกิจ 
๒๑๐. นางสาวพัชรพร   อิบราฮิมข่าน คณะบริหารธุรกิจ 
๒๑๑. นางสาวนูรีดา   เปาะเต๊ะ คณะบริหารธุรกิจ 
๒๑๒. นางสาวเพชรสาคร   อนิกุล คณะบริหารธุรกิจ 
๒๑๓. นางสาวอารดา   รัตนพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๒๑๔. นายพงศ์ธร   ไวยรัตน ์ คณะบริหารธุรกิจ 
๒๑๕. นายธนกร   หนูอูไร คณะบริหารธุรกิจ 
๒๑๖. นายชาญณรงค์   ผ่องสะอาด คณะบริหารธุรกิจ 
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๒๑๗. นางสาวกัลยา   อาด า คณะบริหารธุรกิจ 
๒๑๘. นางสาวเสาวลักษณ์   หมัดอาดัม คณะบริหารธุรกิจ 
๒๑๙. นางสาววริศรา   เกษตรสิน คณะบริหารธุรกิจ 
๒๒๐. นางสาวธนพร   ไชยกูล คณะบริหารธุรกิจ 
๒๒๑. นางสาวพรพิมล   คงเล็ก คณะบริหารธุรกิจ 
๒๒๒. นางสาวศุภรัตน์   หญ้าปรัง คณะบริหารธุรกิจ 
๒๒๓. นางสาวนลินี   ธรรมโร คณะบริหารธุรกิจ 
๒๒๔. นายสฐาพร   ศรีหิรัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๒๕. นายธงไชย   สุภาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๒๖. นายชุติมันต์   เเสงมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๒๗. นางสาววรรณวิษา   พูลสวัสด์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๒๘. นายอภิวัฒน์   กาญจนก าเนิด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๒๙. นายภัทรพงศ์   เพชรส่ีหมื่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๓๐. นายชนะนันท์   แซ่ล่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๓๑. นายจิระเดช   สุดสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๓๒. นายวีระศร   กาญจนพยัคฆ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๓๓. นายนนทพัทธ์   ภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๓๔. นางสาวพัชรินทร์   ชีวะพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๓๕. นายกฤษพงศ์   สุขย้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๓๖. นายทนุธรรม   เชาวลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๓๗. นายวสันต์   คงสม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๓๘. นายอมรเชษฐ์   วิเชียร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๓๙. นายทนงศักดิ์   สง่างาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๔๐. นายชนะชาติ   รักษ์หนู คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๔๑. นายศุภกิตต์ิ   แก้วบินสมุทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๔๒. นางสาวพลอยไพริน   หอมเหมือน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๔๓. นางสาวกัลยาณี   ด้วงแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๔๔. นายอริศร   บุญเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๔๕. นายพิชรัตน์   จีนพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๔๖. นางสาวอารีรัตน์   นฤพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๔๗. นางสาวจารุกร   ทองโสภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๔๘. นางสาวนริศรา   ทองสุกแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๔๙. นายภัทราวุฒิ   คงเพิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๕๐. นายภูพล   สุวรรณมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๕๑. นางสาวดีตา   สาหรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๕๒. นายณัตพล   ส ารามัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๕๓. นายพัทธพล   ส าเร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๕๔. นางสาวรวีวรรณ   คงแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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๒๕๕. นายกฤษฎา   ไชยภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๕๖. นายชัยทัต   ทองทวี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๕๗. นางสาวนูรอัสมี   มูดอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๕๘. นายพริสร   บุญเพ็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๕๙. นายกอบเดช   ชูสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๖๐. นายณัฐวัชร   ทวีวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๖๑. นายวชิรวิทย์   รักทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๖๒. นางสาวอุนนดา   ศิริกังวาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๖๓. นางสาวปัทมา   คงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๖๔. นายจิรายุทธ   หนุ่มน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๖๕. นางสาวสรัลชนา   ราชาธิโล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๖๖. นางสาวขนิษฐากร   โกวิทด ารงกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๖๗. นางสาวณัฐวรรณ   มีจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๖๘. นายศุภชัย   เยาว์ด้วง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๖๙. นางสาวรามาวดี   บัวสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๗๐. นางสาวสัณห์ฤทัย   แซ่หว่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๗๑. นางสาวตาลแก้ว   รักหมอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๗๒. นางสาวมณฑาทิพย์   แก้วหนูนวล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๗๓. นางสาวชุติภา   ชูสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๗๔. นางสาวกนกพร   อินทะรัตน ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๗๕. นางสาววิวรรณ   นิลพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๗๖. นางสาวชุติมดี   อ่อนสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๗๗. นางสาวสุนทรี   ไข่หุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๗๘. นางสาววรรณิศา   เพ็ชรนรินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๗๙. นายณัฐพล   ทวีเส้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๘๐. นางสาวณัฐวดี   กุลบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๘๑. นายธวัชชัย   ด าเจริญศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๘๒. นายคามิน   มุลชะรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๘๓. นางสาววีรวัลย์   วิณโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๘๔. นายธารินทร์   ขันตยาคโม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๘๕. นายเจษฎากร   กระสายสินธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๘๖. นายเลิศชัย   ภิกขุวาโย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๘๗. นางสาวสิริมา   พวงศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๘๘. นายอัลฟีน   เงาะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๘๙. นายวรรษพจน์   จาระวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๙๐. นางสาวอารียา   เพิงใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๙๑. นางสาวรัชฎาพร   ปัญญารัมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๙๒. นายชัยยพร   หนูบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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- 9 - 
 

๒๙๓. นายศุภวัฒน์   แก้วประจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๙๔. นายพิริยกร    เวสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๙๕. นายนัธทวัฒน์   พรหมจันทร ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๙๖. นายหัสดินทร์   หมานเบ็ญหีม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๙๗. นายฮัมดี   เย็ง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๙๘. นายอิสมาเเอ   ยีดาโอ๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๙๙. นางสาวฟารีดา   แมะตีเมาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๐๐. นางสาวนิซานีฟะฮ์   แวอารง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๐๑. นายนราธิป   สนุง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๐๒. นางสาวนูรีซา   โตะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๐๓. นางสาวสุภิญญา   โชคเหมาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๐๔. นายพรเทพ   โก้สกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๐๕. นายวุฒิพงษ์   รอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๐๖. นางสาววรรณวิศา   อุไร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๐๗. นายศักดิ์สิทธิ์   เชาว์แหลม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๐๘. นายจิรพัฒน์   สิริมาลัยพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๐๙. นางสาวบุษกร   หนูนุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๑๐. นางสาวกรองแก้ว   งามพร้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๑๑. นายมูฮ าหมัด   ปูตีล่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๑๒. นางสาวธัญลักษณ์   รอดสอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๑๓. นายปฏิพล   แป้นแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๑๔. นายณัฐกร   คงชู  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๑๕. นายกฤษติศักดิ์   แหลมทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๑๖. นางสาวพัชริญา   ทองค า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๑๗. นายธนากร   คงเกล้ียง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๑๘. นางสาวภัคจิรา    ประสงค์ดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๑๙. นายธวัทชัย   กาฬวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๒๐. นายสิรวิชย์   ศุภสรรพตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๒๑. นายจเร   เมืองทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๒๒. นายพงศกร   บุตรมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๒๓. นายก่อพงศ์   ประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๒๔. นายธนากร   แสงบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๒๕. นายณฐการ   กิติยามาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๒๖. นายธนาทร   ลิมปิวิลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๒๗. นายภูริวัฒน์   สีสาแม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๒๘. นายธีระยุทธ   ย่องนุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๒๙. นายหรอซี   หีมเห็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๓๐. นายเขมณัฐ   พรหมเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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๓๓๑. นางสาวชลดา   แดงน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๓๒. นางสาวสุวดี   จันทรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๓๓. นายอับดุลเราะมัน   เจะเตะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๓๔. นายศราวุธ   จันทร์แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๓๕. นายสหรัฐ   เอียดสี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๓๖. นายศุภกฤต   สิทธิศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๓๗. นายพีราวุฒิ   เรืองศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๓๘. นายฮัสซัน   เส็นยีหีม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๓๙. นายสิทธิโชค   ภัควนิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๔๐. นายณฐพงศ์   เจ๊ะหลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๔๑. นายมณฑล   ทวีมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๔๒. นายรัชชานนท์   อิสสระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๔๓. นายสรวิชญ์   หวังขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๔๔. นายณฐกร   ฤทธิพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๔๕. นายอนุรักษ์   สวยงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๔๖. นายธเนตร   สายท่าเสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๔๗. นายอภิวัฒน์   หัสดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๔๘. นายวรรธนัย   จิตต์สกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๔๙. นายทิฆัมพร   เกือแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๕๐. นายนัทธพงศ์   สิทธิสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๕๑. นายธนัท   จีนฉาย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๕๒. นายณัฐวุฒิ   ความสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๕๓. นายคีตาญ   ชูช่ืน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๕๔. นายภาสกร   เรืองด า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๕๕. นายชุติวัติ   เลิศคอนสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๕๖. นายธนเกียรติ   ทิพยนุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๕๗. นายภูริทัต   โชครุ่งกาญจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๕๘. นายวีรภัทร   สิงชาดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๕๙. นายพลวัต   บุญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๖๐. นายกันตพงศ์   คงไขย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๖๑. นายประเวศ   บัวเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๖๒. นายณัฐพล   จันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๖๓. นายพีรสิทธิ์   ทองวิเชียร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๖๔. นายธีรเนตร   พูนสิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๖๕. นายณัฐวุฒิ   ปราณจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๖๖. นายธีระวฒัน์   จุเล่งเส้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๖๗. นายปัณณธร   ทองหล่ิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๖๘. นายณัฐพงค์   ฤทธิ์โต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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๓๖๙. นางสาวอรปรียา   บิลละหีม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๗๐. นายกันตพล   หลีคง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๗๑. นางสาวนูรีดา   อิแอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๗๒. นายวศิน   ล่องชุม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๗๓. นางสาวยูเรนัส    ูบิลดูหมิด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๗๔. นางสาวทิพยดา   พับบ านาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๗๕. นายฐิรพล   บิลเต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๗๖. นายชัยวัฒน์   มีศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๗๗. นางสาวดรุณวรรณ   ถิ่นแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๗๘. นางสาวอริสา   หอยบาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๗๙. นายปวีร์   เบ็ญหมัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๘๐. นายธีรดนย์   อาตมาตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๘๑. นายธีรภัทร   ชูสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๘๒. นายธีรภัทร   วิชยวิกรานต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๘๓. นายนัทธิพงศ์   คงศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๘๔. นายเอนกพงค์   พุ่มเพชรสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๘๕. นางสาวศิริฉัตร   มนัสสิทธิพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๘๖. นางสาวปริฉัตร   ด ามาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๘๗. นายอนุชิต   แซ่ฮ่อ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๘๘. นายปิยากร   คงขวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๘๙. นายธนพนธ์   ปัญจระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๙๐. นายวิโรจน์   เรืองศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๙๑. นายศุภวิชญ์   ทรงเนติวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๙๒. นายอธิชาติ   บัวบล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๙๓. นายวัชระ   บินบอสอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๙๔. นางสาวอิสริญาภรณ์   แซ่ตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๙๕. นายณชพล   หวังสถิตทองใบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๙๖. นายอาทิตย์   พรหมจรรย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๙๗. นายสิรวิชญ์   หอมตีบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๙๘. นางสาวแวมารียานา   แวอูมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓๙๙. นายปิยราช   ขุนทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๐๐. นางสาวกนกพร   เอ่งฉ้วน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๐๑. นายฮาดีร   หล าหม๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๐๒. นายนาซีรีน   ฮัจชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๐๓. นางสาวฐิตารีย์   ณ. โส คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๐๔. นางสาวนาตาชา   สาหมาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๐๕. นายชนาธิป   แต้มเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๐๖. นางสาวกานดา   มหาวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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๔๐๗. นายไชยวัฒน์   หนูชู คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๐๘. นายสุดใจ   สะอาดวารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๐๙. นายกฤติเดช   กาญจนะวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๑๐. นางสาวอิสริยา   สุวรรณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๑๑. นายวรานนท์   จันทร์นวล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๑๒. นายธนะภัทร์   คู่มณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๑๓. นายจิณณพัต   พัทบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๑๔. นายราเชษฐ์   นิยมเดชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๑๕. นางสาวรจนา   หนูแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๑๖. นางสาวนูรซฝีต้า   อาเกะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๑๗. นายธนาวุฒิ   เจริญศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๑๘. นายศุภณัฐ   เฉิดฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๑๙. นายอภิวัฒน์   เพชรแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๒๐. นางสาวธมนวรรณ   เมืองจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๒๑. นางสาวกฤษนา   อุดมดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๒๒. นายณัฐกร   ธรรมโร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๒๓. นายหฤษ   สายน้ า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๒๔. นายปฏิภาณ   มิ่งแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๒๕. นายปณทัศน์   หนูเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๒๖. นางสาวอาทิตยา   ยัสสระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๒๗. นายจิรวัฒน์   สุดใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๒๘. นายณัฐวุฒิ   เรือทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๒๙. นางสาวญาณิศา   แก้วประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๓๐. นางสาวสิริพร   ทองชุมนุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๓๑. นางสาวทิพา   อินทสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๓๒. นายรังสิมันต์   สลีมีน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔๓๓. นางสาวหทัยทิพย์   นนทกาญจน์ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๓๔. นางสาวศิรินยา   ช่างเขียน คณะศิลปศาสตร์ 
๔๓๕. นางสาวลักษิกา   หมุดตะเหล็บ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๓๖. นางสาวนาปีสะ   มะลี คณะศิลปศาสตร์ 
๔๓๗. นางสาวนฤมล   เพชรมุณี คณะศิลปศาสตร์ 
๔๓๘. นางสาวอริศรา   สงช่วย คณะศิลปศาสตร์ 
๔๓๙. นางสาวอารียา   เพ็ชรด า คณะศิลปศาสตร์ 
๔๔๐. นางสาววรรณวษา   เพชรสัจจะ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๔๑. นางสาววันเกอมีล่า   ตูแวสุหลง คณะศิลปศาสตร์ 
๔๔๒. นางสาวจันธิดา   มณียม คณะศิลปศาสตร์ 
๔๔๓. นางสาวฟารีด้า   บินสัน คณะศิลปศาสตร์ 
๔๔๔. นายศุภชัย   ยุโส้ะ  คณะศิลปศาสตร์ 
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๔๔๕. นางสาวนฤมล   สุขโชค คณะศิลปศาสตร์ 
๔๔๖. นายทศพล   เสาวคนธ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๔๗. นางสาวต่วนฮานีซะห์   กูจิ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๔๘. นางสาวอัญชิสา   คงจรัส คณะศิลปศาสตร์ 
๔๔๙. นางสาวนาดียา   อีปง คณะศิลปศาสตร์ 
๔๕๐. นางสาวอัสรีนา   มัชกุล คณะศิลปศาสตร์ 
๔๕๑. นายธนพล   รัตนะ  คณะศิลปศาสตร์ 
๔๕๒. นางสาวลัลน์ลลิต   เตย็บอารี คณะศิลปศาสตร์ 
๔๕๓. นางสาวนูรลีซา   เจ๊ะลง คณะศิลปศาสตร์ 
๔๕๔. นางสาวศุภรดา   อังโชติพันธุ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๕๕. นางสาวอารียา   สร้อยแก้ว คณะศิลปศาสตร์ 
๔๕๖. นางสาวปิ่นมุก   พุฒนวล คณะศิลปศาสตร์ 
๔๕๗. นางสาวอัสมา   เส็นส๊ะ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๕๘. นางสาวนริศรา   สีน้ าค า คณะศิลปศาสตร์ 
๔๕๙. นางสาวนาเดีย   หละต า คณะศิลปศาสตร์ 
๔๖๐. นางสาวฐาปณีย์   ตีมุง คณะศิลปศาสตร์ 
๔๖๑. นางสาวพัชรีพร   เจยาคมน์ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๖๒. นางสาวสุรัยดา   อูเซ็ง คณะศิลปศาสตร์ 
๔๖๓. นายสหัสวรรษ   พรพุทธคุณ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๖๔. นางสาวชลลดา   แก้วทิพย์รัตน์ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๖๕. นางสาวลักษิกา   นพภาศรี คณะศิลปศาสตร์ 
๔๖๖. นางสาวอรพรรณ   ไฝแก้ว คณะศิลปศาสตร์ 
๔๖๗. นางสาวณัฐนิฌา   เก็บทรัพย์ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๖๘. นายอัฟฟาน   เขตเทพา คณะศิลปศาสตร์ 
๔๖๙. นางสาวสุมณฑา   บุญเรืองนาม คณะศิลปศาสตร์ 
๔๗๐. นางสาวกรพิณ   มูณี คณะศิลปศาสตร์ 
๔๗๑. นางสาวจริยา   ยาชะรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๗๒. นางสาวซาบีต้า   แสละหะสัน คณะศิลปศาสตร์ 
๔๗๓. นางสาวสุมินตรา   พูลสวัสด์ิ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๗๔. นางสาวเบญจวรรณ   แก้วนก คณะศิลปศาสตร์ 
๔๗๕. นางสาวพิชชากร   สายแสน คณะศิลปศาสตร์ 
๔๗๖. นางสาวอัจฉรียา   สวนแสดง คณะศิลปศาสตร์ 
๔๗๗. นางสาววะนะยุดา   จันทร์รักษา คณะศิลปศาสตร์ 
๔๗๘. นางสาวปียาภัสร์   ไชยเสนา คณะศิลปศาสตร์ 
๔๗๙. นางสาวนุชนาฏ   ไทยนิรมิตร คณะศิลปศาสตร์ 
๔๘๐. นางสาวจันทร์จิรา   เจริญสุข คณะศิลปศาสตร์ 
๔๘๑. นางสาวปภาวดี   ผิวมณี คณะศิลปศาสตร์ 
๔๘๒. นางสาวรมณีย์   ชูรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ 
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๔๘๓. นางสาวกนกพิชญ์   นาคสิริเจริญ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๘๔. นางสาวนิตรติญา   แซ่กั้ว คณะศิลปศาสตร์ 
๔๘๕. นางสาวเปรมวดี   ปราณเกิด คณะศิลปศาสตร์ 
๔๘๖. นางสาวรัตนภรณ์   สังข์ขาว คณะศิลปศาสตร์ 
๔๘๗. นางสาวจุฑาทิพย์   เกสโร คณะศิลปศาสตร์ 
๔๘๘. นางสาวเกศราภรณ์   แสงวงศ์ประสงค์ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๘๙. นางสาวฐานิยา   พรหมมณี คณะศิลปศาสตร์ 
๔๙๐. นางสาวจุไรรัตน์   แก้วจุลพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๙๑. นางสาววราทิพย์   สาเหล้ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๙๒. นางสาวสกาวฟ้า   หนูเสน คณะศิลปศาสตร์ 
๔๙๓. นายณัฐนันท์   จันทร์เพ็ญ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๙๔. นางสาวจิตสุภา   ผันนะโร คณะศิลปศาสตร์ 
๔๙๕. นายศักดิ์สิทธิ์   ช่วยเอียด คณะศิลปศาสตร์ 
๔๙๖. นางสาวอรียา   หมาดโหยด คณะศิลปศาสตร์ 
๔๙๗. นางสาวศลิษา   แก้วสุวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๙๘. นางสาวรุ้งตะวนั   นันทะพักษ ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๔๙๙. นางสาวดวงกมล   ตันสกุล คณะศิลปศาสตร์ 
๕๐๐. นางสาวสุดารัตน์   ปันธุระ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๐๑. นางสาวศศิวราภรณ์   เหมรา คณะศิลปศาสตร์ 
๕๐๒. นางสาวยุพเรศ   ล๊ะอาหลี คณะศิลปศาสตร์ 
๕๐๓. นางสาวสุปราณี   บุญมานันท์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๐๔. นางสาวรุ้งทิพย์   เพ็ชรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๐๕. นางสาวมุวดี   เฑียรฆโรจน์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๐๖. นางสาวสุนิสา   ศรีชาย คณะศิลปศาสตร์ 
๕๐๗. นางสาววรัญญา   หมันเจริญ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๐๘. นางสาวณิรินทร์   ยะนายเดิม คณะศิลปศาสตร์ 
๕๐๙. นางสาวพิชลักษณ์   มะโร คณะศิลปศาสตร์ 
๕๑๐. นางสาวอภิรุจี   หมัดหมัน คณะศิลปศาสตร์ 
๕๑๑. นางสาวณัชนันท์   คชศิริ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๑๒. นางสาวสุพรรษา   วิวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๑๓. นายศักดิ์ชัย   เมืองใหม่ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๑๔. นางสาวกัญญาลักษณ์   ดิน เช็น คณะศิลปศาสตร์ 
๕๑๕. นางสาวสุรัตน์วดี   เทพสง คณะศิลปศาสตร์ 
๕๑๖. นางสาวกนกพร   รัตนจิตตภิญโญ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๑๗. นางสาวณิชากร   ศรีโชติ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๑๘. นางสาวนัทธมน   ทองจ ารูญ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๑๙. นางสาวนุชรินทร์   ด ารงกุล คณะศิลปศาสตร์ 
๕๒๐. นางสาวปนัดดา   ดีเวิน คณะศิลปศาสตร์ 
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๕๒๑. นางสาวยุสวดี   ห้าหลับ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๒๒. นางสาวศวรรยา   รัตนรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๒๓. นางสาวอริยา   ชูเชิด คณะศิลปศาสตร์ 
๕๒๔. นายเสกสรรค์   ก าเนิดอินทร์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๒๕. นางสาวปวีณรัตน์   ศักด์ิแก้ว คณะศิลปศาสตร์ 
๕๒๖. นางสาวพิชญา   ตะเหลบ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๒๗. นางสาวอรอนงค์   ช่วยนุกูล คณะศิลปศาสตร์ 
๕๒๘. นายอนันต์   หะยีสะมะแอ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๒๙. นางสาวเกษราภรณ์   ปานเพชร คณะศิลปศาสตร์ 
๕๓๐. นางสาวสิรินี   ชูแก้ว คณะศิลปศาสตร์ 
๕๓๑. นางสาวภารวี   ชูชาติ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๓๒. นางสาววรรรายา   ระหัด คณะศิลปศาสตร์ 
๕๓๓. นางสาวนฤมล   คงพันธ ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๓๔. นางสาวภาวินี   อนันตพงศ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๓๕. นายวรภัทร   ฤทธิเดช คณะศิลปศาสตร์ 
๕๓๖. นางสาวธรรมธิดา   จันทร์สุข คณะศิลปศาสตร์ 
๕๓๗. นางสาวอภิตา   สว่างรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๓๘. นางสาวชญานิษฐ์   แฟ้มแช้ม คณะศิลปศาสตร์ 
๕๓๙. นางสาวรุ่งรัตน์   หนูเรือง คณะศิลปศาสตร์ 
๕๔๐. นางสาวจริยาวรรณ   ฉีดอิ่ม คณะศิลปศาสตร์ 
๕๔๑. นางสาวพิชญา   รุ่งเรือง คณะศิลปศาสตร์ 
๕๔๒. นางสาวสุภาวดี   เส้งสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๔๓. นางสาวปรียานุช   โต๊ะอีสอ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๔๔. นางสาวธารารัตน์   พราหมหันต์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๔๕. นางสาวหยาดพิรุณ   สิมมะโรง คณะศิลปศาสตร์ 
๕๔๖. นางสาวชิรัญญา   รัตนพงศ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๔๗. นางสาวกุลธิชา   บุตรดี คณะศิลปศาสตร์ 
๕๔๘. นางสาวอุสุมา   สังข์ทอง คณะศิลปศาสตร์ 
๕๔๙. นางสาวแพรวนภา   ชูฉิม คณะศิลปศาสตร์ 
๕๕๐. นายสหัสวรรษ   รัตนพงษ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๕๑. นางสาวอริสา   ทองอ่อน คณะศิลปศาสตร์ 
๕๕๒. นายภูริภัทร   บัวพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๕๓. นางสาวสโรชา   ไชยมั่น คณะศิลปศาสตร์ 
๕๕๔. นางสาวอภิรดี   สังข์ขาว คณะศิลปศาสตร์ 
๕๕๕. นางสาวกัญญารัตน์   อองแก้ว คณะศิลปศาสตร์ 
๕๕๖. นางสาวกรพินธุ์   กีสะบุตร คณะศิลปศาสตร์ 
๕๕๗. นางสาวเฟื่องลัดดา   นาขัน คณะศิลปศาสตร์ 
๕๕๘. นางสาวชนิษฐา   คุ้มมี คณะศิลปศาสตร์ 
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๕๕๙. นายชาตรี   วิศพันธุ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๖๐. นางสาวสวรรยา   เซ่งรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๖๑. นางสาวสิรีรัศมิ์   กล่อมสมรกิตติ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๖๒. นางสาววริศรา   ซาวค าเขต คณะศิลปศาสตร์ 
๕๖๓. นางสาวเปรมฤทัย   ชัยปัญหา คณะศิลปศาสตร์ 
๕๖๔. นายนรินทร์   สุรบรรณ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๖๕. นายนพรุจ   ศิริโชติ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๖๖. นางสาวสุรัมภา   ภคพงศ์พันธุ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๖๗. นางสาวจันทรวิมล   หมวกใหม่ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๖๘. นายสุรวิช   รังค์วิรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๖๙. นางสาวธัญสุดา   เนียมรินทร์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๗๐. นางสาวกรกนก   ใบพัดแก้ว คณะศิลปศาสตร์ 
๕๗๑. นางสาวฐิติวรดา   บัวจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๗๒. นางสาวญาณิศา   หลีหมัด คณะศิลปศาสตร์ 
๕๗๓. นายชัญญภาส   บุญญวัฒน์วณิชย์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๗๔. นางสาวจุฑามาศ   น้อย คณะศิลปศาสตร์ 
๕๗๕. นางสาวภัทจิราภา   สัจจโภชน์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๗๖. นางสาวมลิวรรณ   จิตตรารมย์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๗๗. นางสาวอารีรัตน์   เดชอรัญ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๗๘. นางสาวปวรวรรณ   นิลรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๗๙. นางสาวนิตยา   แดงแก้ว คณะศิลปศาสตร์ 
๕๘๐. นางสาวปวีณ์นุช   นิ่มหนู คณะศิลปศาสตร์ 
๕๘๑. นางสาวอัสมานี   เย็ง คณะศิลปศาสตร์ 
๕๘๒. นางสาววาสนา   บุรี คณะศิลปศาสตร์ 
๕๘๓. นางสาวมัณฑนา   โพธิ์ทอง คณะศิลปศาสตร์ 
๕๘๔. นางสาวกรรณิการ์   มุณีฉิม คณะศิลปศาสตร์ 
๕๘๕. นายพันธกานต์   กายรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๘๖. นางสาวอานีซ่า   หมัดกะเส็ม คณะศิลปศาสตร์ 
๕๘๗. นางสาววรารัตน์   บิลร่าหมาน คณะศิลปศาสตร์ 
๕๘๘. นางสาวพิรญาณ์   เย็นใจ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๘๙. นางสาวชนากานต์   สุขสวัสด์ิ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๙๐. นางสาวศรินย่า   ราชเมืองฝาง คณะศิลปศาสตร์ 
๕๙๑. นางสาวอัญชรินทร์   เย็นใจ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๙๒. นางสาวณัฐธยาน์   หนูนวล คณะศิลปศาสตร์ 
๕๙๓. นางสาวฐิติมา   เหมือนกู้ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๙๔. นายพีรพงษ์   ยอดเพชร คณะศิลปศาสตร์ 
๕๙๕. นางสาวจิริมาศ   จันสุข คณะศิลปศาสตร์ 
๕๙๖. นางสาวนภเกตน์   ขวัญทอง คณะศิลปศาสตร์ 
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๕๙๗. นางสาวกชมน   เลไธสง คณะศิลปศาสตร์ 
๕๙๘. นายสุวัฒนา   เมืองจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ 
๕๙๙. นางสาววรรณนิศา   สรรพสังเกตุ คณะศิลปศาสตร์ 
๖๐๐. นางสาวนงลักษณ์   อ่อนคง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๐๑. นางสาวจิรัชญาพร   บุญไกรลาส คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
๖๐๒. นายนัฐวุฒิ   สังกล่ิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๐๓. นายศตวรรษ   ระยะไมตร ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๐๔. นางสาววาทิณี   สงสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๐๕. นายธนากร   ศิริเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๐๖. นายภราดร   สุวรรณเนาว์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๐๗. นางสาวคชาภรณ์   ยอดแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๐๘. นางสาวเวรุฬีย์   วีระวัฒน ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๐๙. นางสาวจิราภรณ์   หิรัญฉาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๑๐. นางสาวกัญญารัตน์   นวลศรีทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๑๑. นายธีรพงศ์   จันทระ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๑๒. นายอรรถนนท์   เกตุนิ่ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๑๓. นายอนล   สาไทยสงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๑๔. นายณัฐวุฒิ   จารุธรรมาภรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๑๕. นายนิวัฒน์   โสสนุย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๑๖. นางสาวสุทธิดา   ทิพย์เนตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๑๗. นางสาววรรณกมล   ธัมโชตัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๑๘. นายอนุสิทธิ์   เรืองมณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๑๙. นายคณิศร   สุวรรณละเอียด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๒๐. นางสาวมุคลีซะห์   รอเสะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๒๑. นายสกล   เหมืองห้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๒๒. นางสาวภัทรวดี   จันทร์สุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๒๓. นางสาวณิชนันทน์   คงประวัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๒๔. นางสาวเปมิกา   จิตนวล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๒๕. นางสาวต่วนฟิตรีณีย์   ตูแวลอเซ็ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๒๖. นางสาวถาวรีย์   สุวรรณรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๒๗. นางสาวภัทรจุฑา   อ่อนประเสริฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๒๘. นายวรวุฒิ   พุฒซ้อนดอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๒๙. นางสาวสมปรารถนา   ไชยแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๓๐. นายปวีร์   ไวยานิกรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๓๑. นายระพีพฒัน์   ศรีอุดม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๓๒. นายโดม   ปัตติมิน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๓๓. นายภานุวิชญ์   ศรีระบาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๓๔. นายอดิศร   ศรีชาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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๖๓๕. นายอัษฎาวุฒิ   ศรีทวีวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๓๖. นางสาวขวัญฤทัย   ไอยศูรย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๓๗. นางสาวพรลภัส   กาญจนะประโชติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๓๘. นางสาวซันญ่า   เบ็ญโส๊ะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๓๙. นายโชติวงศ์   เฉลิมพงศ์พิพัฒน ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๔๐. นางสาวไลลา   อ่อนเเก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๔๑. นายสิทธิชัย   เพ็ชรรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๔๒. นายชนกันต์   คุ้มพวกมิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๔๓. นายวิทวัท   พัลวัลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๔๔. นายพนัส   ช่ืนจิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖๔๕. นายณัฐวงศ์   แก้วกลาง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๔๖. นายรณกฤต   ล้านพลแสน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๔๗. นางสาวสุมาลี   เพชรสุวรรณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๔๘. นางสาวศศิธร   พันธุ์คง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๔๙. นางสาวพิมพ์กาญจน์   ชุมศรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๕๐. นายณัฐภัทร   เเก้วคงจันทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๕๑. นางสาวกันนิกา   น้อยรอด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๕๒. นางสาววรรณรดา   เส็มหมาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๕๓. นางสาวณิชกานต์   รัสโนชา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๕๔. นางสาวจณิสตา   หนูจันทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๕๕. นางสาวกนกวรรณ   สุขบัวแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๕๖. นางสาวลาภิศวรินทร์   จางวาง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๕๗. นางสาวกิ่งกมล   สุขแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๕๘. นายมุกรอมีน   ยูแมน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๕๙. นายตรีวุฒิ   ไชยชาญยุทธ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๖๐. นางสาวอุษา   เกตุระหงษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๖๑. นายพงศธร   บุญสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๖๒. นางสาวทัศมาณี   นุ่นเกล้ียง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๖๓. นายทรงพล   ขวัญนาค คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๖๔. นางสาววนิดา   อินคล้าย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๖๕. นายธชาวุธ   มินขาว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๖๖. นางสาวปาริษา   ท่าชี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๖๗. นายกิตติศักดิ์   นิลมล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๖๘. นางสาวมลธิรา   ขาวหนูนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๖๙. นายอนันตชัย   เพชรมณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๗๐. นางสาวกนิษฐา   ไพรมย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๗๑. นางสาวธัญวรรณ   อิ่มนวล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๗๒. นางสาวกัญญารัตน์   เส็นโรจน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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๖๗๓. นางสาวกัชชลา   พรุเพ็ชรแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๗๔. นางสาวกัลยรัตน์   ประทุมทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๗๕. นางสาววโรชา   สุขสว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๗๖. นางสาวพวงมณี   แก้วมณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๗๗. นางสาวโรสนานี   บ่าหมะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๗๘. นางสาววรรณนิสา   โพชนุกูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๗๙. นางสาวอริสา   ทองจันทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๘๐. นายกีรติ   ทิพย์สุวรรณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๘๑. นางสาวจงกล   ชอบแต่ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๘๒. นางสาวพิมพ์ชนก   มณีรัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๘๓. นางสาววรัญญา   ศรีสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๘๔. นางสาวสุคนธ์ธา   เช้ือบ้านเกาะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๘๕. นางสาวอารียา   หลังยาหน่าย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๘๖. นางสาวกนกวรรณ   หะยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๘๗. นางสาวกมลพร   พยนต์ภาค คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๘๘. นายอภิสิทธิ์   แก่นแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๘๙. นางสาวศุภนันต์   จันทร์ทองอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๙๐. นายณัฐกฤต   ไชยชะนะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๙๑. นายวันชัย   หลังนุ้ย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๙๒. นายยุทธนา   ยาประจัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๙๓. นายนรากร   รามณรงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๙๔. นายณัฐวุฒิ   เอียดแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๙๕. นางสาวธัญชนก   มากมณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๙๖. นางสาวชลนิตย์   ชิตจันทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๙๗. นางสาวครองขวัญ   ทองปาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๙๘. นางสาววริศรา   จันทร์เนียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๖๙๙. นางสาวเบญจรัตน์   เเก้วน้อย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๐๐. นายเตชสิทธิ์   ขุนแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๐๑. นายจิรกิตต์ิ   วราภรณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๐๒. นางสาวพรทิพย์   ทองมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๐๓. นางสาวชนัญชิดา   ไฝทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๐๔. นายสุริยา   ศรีมาลา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๐๕. นางสาวสุประวีณ์   จันทร์สุวรรณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๐๖. นางสาวกัญญารัตน์   พรหมรัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๐๗. นายอภิเดช   หัสรังษี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๐๘. นายศักดิ์ชัย   นวลนิ่ม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๐๙. นายสันติภาพ   เพชรด า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๑๐. นายสหรัถ   บุตรด ารงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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๗๑๑. นายสุริยา   นารีพล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๑๒. นางสาวสิริกร   ผลยฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๑๓. นายนวมินทร์   ยามาเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๑๔. นางสาวนูรฮานีสะ   เเละหมัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๑๕. นายพีรยุทธ   รักญาติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๑๖. นางสาวสุมณฑา   วรรณขาว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๑๗. นางสาวพิมพิศา   นวลลอย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๑๘. นางสาววราทิพย์   พรมสิงห์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๑๙. นายอุมัร   หีมเห็ม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๒๐. นางสาวโสรญา   อนันต์วัฒนากูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๒๑. นางสาววีรวรรณ   กองกะมุด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๒๒. นางสาวโสภิตา   บุญรัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๒๓. นางสาวปริยวรรณ   จันทร์เพชร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๒๔. นางสาวชวัลลักษณ์   เรืองอาจพานิชย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๒๕. นายวสิน   แก้วแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๗๒๖. นายธนภัทร   อุปเทศ  วิทยาลัยรัตภูมิ 
๗๒๗. นางสาวจิราภรณ์   บัวผุด  วิทยาลัยรัตภูมิ 
๗๒๘. นางสาวรินนภา   สุวรรณชาตรี  วิทยาลัยรัตภูมิ 
๗๒๙. นายศุภวิชญ์   สู่สม  วิทยาลัยรัตภูมิ 
๗๓๐. นางสาวนฤมล   ศรีสืบ  วิทยาลัยรัตภูมิ 
๗๓๑. นางสาวธวัลพร   ศรีมุณี  วิทยาลัยรัตภูมิ 
๗๓๒. นางสาวสุกันยา   พลายวัน  วิทยาลัยรัตภูมิ 
๗๓๓. นายอลงกรณ์   บุญเนียม  วิทยาลัยรัตภูมิ 
๗๓๔. นายอนุพงศ์   เกิดสุข    วิทยาลัยรัตภูมิ 
๗๓๕. นางสาวนาเดีย   มีนา  วิทยาลัยรัตภูมิ 
๗๓๖. นางสาวแวฮัฟเสาะ   แวดือราแม  วิทยาลัยรัตภูมิ 
๗๓๗. นางสาวนูรีซา   ลอแม  วิทยาลัยรัตภูมิ 
๗๓๘. นายอธิวัฒน์   วงศ์เทพ  วิทยาลัยรัตภูมิ 
๗๓๙. นางสาวผาณิตา   แซ่ตั่น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๔๐. นางสาววรรณภา   หยงสตาร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๔๑. นางสาวฐิตาภา   สุวรรณวร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๔๒. นางสาวสุไรดะ   ตะเอ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๔๓. นางสาวเตชินี   บุญเมือง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๔๔. นางสาวชุตินันท์   เฉียงแท้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๔๕. นางสาวไอศวรรย์   พลไชย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๔๖. นายพุฒิพงศ์   ต้ิงมุข  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๔๗. นางสาวเกวลี   ท่ันเส้ง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๔๘. นายพีระพฒัน์   ช่วยรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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๗๔๙. นายพศิน   เจริญสุข  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๕๐. นายสุกฤษฎิ์   เพิ่มศิลป์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๕๑. นางสาวสุทธิกานต์   เกราะแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๕๒. นายสิทธิชัย   สมุห์นวล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๕๓. นางสาวผกาวัลย์   พรหมมา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๕๔. นางสาวภัทรานิษฐ์   เชาวพงษ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๕๕. นายสิทธิชัย   ศรีพิชิต  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๕๖. นายพีรพล   ดาราไก  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๕๗. นางสาวอุบลรัตน์   เดชทอง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๕๘. นางสาวช่อทิพย์   กล่ินพงศ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๕๙. นายณัฐฐ์ฐนนท์   ศรีเปารยะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๖๐. นางสาวนาตาชา   แดงล่าโหด  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๖๑. นายภรันยู   พลราชม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๖๒. นายวศิน   การิกาญจน์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๖๓. นายวสันต์   คงไสยะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๖๔. นายกิตติพงษ์   เพ็ชหวล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๖๕. นายบุญธรรม   ดวงจู  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๖๖. นายปกรณ์   อมรวิริยะชัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๖๗. นายชินกฤต   ช้างนิล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๖๘. นางสาวลลิตา   จันทรมงคล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๖๙. นายจิราธิวัฒน์   เพชรศรีทอง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๗๐. นายจุ กรกฤษณ์   ไหมเหลือง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๗๑. นายวิทวัส   รอดแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๗๒. นายสหรัฐ   นมเนย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๗๓. นายณฐกฤตพนธ์   ทองเซ่ง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๗๔. นายสุรยุทธ   น้ าขาว  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๗๕. นางสาวจิณณพัต   จันทา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๗๖. นางสาวมานิตา   เดชรักษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๗๗. นายสรรเพชร   จิตอักษร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๗๘. นางสาวปภาวดี   มณีโชติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๗๙. นางสาวอลิษา   ไชยทอง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๘๐. นางสาวฝนทิพย์   หอมพรหม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๘๑. นางสาวนภษร   เมืองไทย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๘๒. นางสาวกัลยรัตน์   อินทรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๘๓. นางสาวธนัฏฐา   กรุงแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๘๔. นางสาวหงฐ์ศาส์   สงค์ด า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๘๕. นางสาวสุธาทิพย์   นะสวัสด์ิ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๘๖. นางสาวปิ่นกมล   ปานโบ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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๗๘๗. นางสาวจุฑามณี   มหาสวัสด์ิ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๘๘. นายอรรถกร   แสงอารยะกุล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๘๙. นางสาวภานรินทร์   ใสหนู  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๙๐. นางสาวรุ่งนภา   ก้องพนิชกุล  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๗๙๑. นางสาวณัฐธิดา   แก้วโชติ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๗๙๒. นางสาวปิยะนุช   ทองอร่าม  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๗๙๓. นางสาวฟาริดา   สุวรรณเปล่ง  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๗๙๔. นางสาวนงนภัส   เก้าซ้วน  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๗๙๕. นางสาววิชชุดา   รัตนพันธ์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๗๙๖. นายคณิต   รัตนคช  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๗๙๗. นางสาวศรัญญา   ค าหวาน  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๗๙๘. นายพรเทพ   ชาญพล  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๗๙๙. นางสาวอรชลิต   นุ่นซ้าย  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๐๐. นายวรายุทธ   แซ่ซิ่น  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๐๑. นางสาวสุนันทา   พิรุณกาญจน์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๐๒. นางสาวปวีณา   สันคุ้ม  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๐๓. นางสาวนัฐกานต์   สุดคง  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๐๔. นางสาวกัญญาภัค   ตรีทัศน์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๐๕. นางสาวพัชลัดดา   สุดคง  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๐๖. นางสาวจิรา   ถนอมนวล  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๐๗. นางสาววิชชุตา   ปานสังข์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๐๘. นางสาวนฤมล   พริกเล็ก  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๐๙. นางสาวมณิการ์   ร่มพฤกษ์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๑๐. นางสาวรัตณา   คุ้มพิทักษ์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๑๑. นางสาวภัทรวรรณ   งามเลิศ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๑๒. นางสาวน้ าทิพย์   สีนวลอ่อน  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๑๓. นายธนายุทธ   อินทร์ทอง  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๑๔. นางสาวกัตติกมาส   วรานุสาสน์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๑๕. นางสาวน้ าฝน   เหมวิเศษ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๑๖. นางสาวฐิติวรดา   สุชาติพงษ์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๑๗. นางสาวฐิติญาพร   สุชาติพงษ์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๑๘. นางสาวรังสิมันต์   พิชัยกาล  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๑๙. นางสาวขวัญจิรา   ปลอดปล้อง  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๒๐. นางสาวภักดิพร   วัยวัฒน์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๒๑. นางสาวสุทธนุช   ยังฤทธิ์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๒๒. นางสาวปนัดดา   หลวงนา  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๒๓. นางสาวมาริสา   อินทร์แก้ว  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๒๔. นางสาวณัฐกมล   จิตร์จ านงค์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
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๘๒๕. นางสาวสนธิญา   ช่ืนสระ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๒๖. นางสาวปรารถนา   ตรีเพชร  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๒๗. นางสาวพัสวี   สุวรรณลออ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๒๘. นางสาวกรรณิการ์   กระชอกชล  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๒๙. นางสาวกนกวรรณ   จริตงาม  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๓๐. นางสาวธนัชชา   หนูศิริ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๓๑. นางสาวณัฐมน   รัตนโสภา  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๓๒. นางสาววิภารัตน์   ฉิมหนู  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๓๓. นางสาวมานิตา   บรรจงแก้ว  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๓๔. นางสาวจันทกานต์ิ   อนุรักษ์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๓๕. นายสงกรานต์   จีนเมือง  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๓๖. นางสาวธมลวรรณ   พลทอง  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๓๗. นายวรชิต   ไชยศรี  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๓๘. นางสาวภัทร์ลดา   จันทระ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๓๙. นางสาวณิชกานต์   คีรีคช  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๔๐. นางสาวโรจน์ธิดารัตน์   สวัสดี  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๔๑. นางสาวสุนิษา   กิจงาม  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๔๒. นางสาวชนนิกานต์   บดิการ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๔๓. นางสาวบุณยนุช   แก้วสิน  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๔๔. นางสาวอทิตยา   จงจริญ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๔๕. นายนฤชัย   อินทร์จันทร์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๔๖. นางสาวชลธิชา   หนูช่วย  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๔๗. นายนพรัตน์   คล้ายข าดี  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๔๘. นางสาวปิยะพร   รัตนคช  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๔๙. นางสาวชุติมา   ส้มแป้นเมือง  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๕๐. นางสาวฟารีดา   สังเมียร  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๕๑. นางสาวสุกัญญา   ถ้วยทอง  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๕๒. นางสาวนารีรัตน์   ดีบุตร  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๕๓. นายอรุณ   จุลละเอียด  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๕๔. นายภูวมินทร์   วรรณเวช  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๕๕. นางสาวขนิษฐา   ขาวล้วน  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๕๖. นางสาวนนทิชา   ธนาวุฒิ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๕๗. นางสาวพรเพชร   ปรีชา  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๕๘. นายณัฐพัฒน   สุขแดง  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๕๙. นางสาวนราธรณ์   ภารา  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๖๐. นางสาวนุสรินทร์   สมทรง  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๖๑. นางสาวกัญญาภรณ์   บุญโชติ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๖๒. นางสาวกัณฐมณี   ชูบุญศรี  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
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๘๖๓. นางสาวทัศนีย์   เรืองฤทธิ์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๖๔. นางสาวนริศรา   อ าลอย  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๖๕. นางสาววนิดา   เพชรรัตน์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๖๖. นางสาวเสาวนีย์   โพชดา  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๖๗. นางสาวศิริมณ   เพ็ชรขาวช่วย  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๖๘. นางสาวนภสร   ปักษีแส้  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๖๙. นางสาวอารญา   เซ่งหวาน  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๗๐. นางสาวณัฐรินทร์   กายภูมิ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๗๑. นางสาวภานุมาศ   สุขราช  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๗๒. นางสาวปิยนันท์   จันทิปะ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๗๓. นางสาวปานตะวัน   กัณหวงค์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๗๔. นางสาวพนิดา   วังบุญคง  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๘๗๕. นางสาวศิรินทร   ด้วงสา  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๗๖. นางสาวศศินา   ไชยศร  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๗๗. นายธนพงศ์   ศรีปาน  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๗๘. นางสาวสุพิชญา   จันทร์สุวรรณ  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๗๙. นายกามารูเด็ง   บือราเฮง  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๘๐. นางสาวนูรซีลารันตี   มะโร๊ะ  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๘๑. นางสาวอารียา   มะแซ  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๘๒. นางสาวคัสฟีลา   เจ๊ะมะ  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๘๓. นางสาวยัสณา   ดือเระ  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๘๔. นายศรุต   รัตนะ   คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๘๕. นางสาวพรรณปพร   สมบัติทอง  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๘๖. นางสาววนิดา   เชียรศรี  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๘๗. นางสาววรนุช   คงอินทร์  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๘๘. นางสาวอริศรา   พันธ์ดี  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๘๙. นางสาวจุฑามาศ   นวลศรี  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๙๐. นางสาวสุชาดา   ไชยคงทอง  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๙๑. นางสาวไพลิน   แก้วแป้น  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๙๒. นายเมธี   ศุกกรี   คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๙๓. นางสาวซุรนี   เจ๊ะหลง  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๙๔. นายพงศกร   ชุ่มช่ืน  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๙๕. นายสุริยะ   สุพรส  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๙๖. นางสาวพรรณวษา   น้ าขาว  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๙๗. นางสาวกัตติยา   ศรีสิริ  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๙๘. นายอาหามัด   ปะจู  คณะเกษตรศาสตร์ 
๘๙๙. นางสาวลัดดาวัลย์   พรหมรักษ์  คณะเกษตรศาสตร์ 
๙๐๐. นางสาวศศิกานต์   โล่ห์เเก้ว  คณะเกษตรศาสตร์ 
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๙๐๑. นางสาวธิดารัตน์   บุญชูสงค์  คณะเกษตรศาสตร์ 
๙๐๒. นายอภิเชษฐ   ขวัญกลับ  คณะเกษตรศาสตร์ 
๙๐๓. นางสาวศุภัสรา   หงษ์ลักษณ์  คณะเกษตรศาสตร์ 
๙๐๔. นายนราธิป   มานะจิตต์  คณะเกษตรศาสตร์ 
๙๐๕. นายชยธร   แก้วคง  คณะเกษตรศาสตร์ 
๙๐๖. นายเกษมสันต์   ถาวรสุข  คณะเกษตรศาสตร์ 
๙๐๗. นายกิตติพงษ์   ระวัง  คณะเกษตรศาสตร์ 
๙๐๘. นายจักรกฤษ   ช่วยรอด  คณะเกษตรศาสตร์ 
๙๐๙. นางสาวอลิตา   จิตร์เอื้อเฟื้อ  คณะเกษตรศาสตร์ 
๙๑๐. นางสาวนรีรัตน์   สมพงษ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๙๑๑. นางสาวเพ็ญกวิน   หน าคอก  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๙๑๒. นางสาวธิดารัตน์   อินทสโร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๙๑๓. นางสาวสาธิตา   ชาญณรงค์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๙๑๔. นางสาวมารีนา   สันหละ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๙๑๕. นางสาวศรีสุดา   อินทร์ศรีทอง  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๙๑๖. นางสาวศิริพร   เพชรรักษ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๙๑๗. นางสาวฮาริน   เจ๊ะตุหมัน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๙๑๘. นางสาวทิมาพร   จันทร์ศรี  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๑๙. นางสาวปฐมาวดี   พัฒน์ชิต  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๒๐. นางสาวนลินี   เเซอ่ือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๒๑. นายจีรพัฒน์   กออินทร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๒๒. นางสาวบงกชธร   มหาลาภมงคล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๒๓. นางสาวสุภานัน   หนูฤทธิ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๒๔. นางสาวศันสิธร   ธรรมกิจ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๒๕. นางสาววาสนา   แซ่เล้า  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๒๖. นางสาวสุทธิดา   ศรีสุข  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๒๗. นางสาวเวธกา   ลีลาสกุลมีเกียรติ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๒๘. นายภัทรพล   นุกูล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๒๙. นายรัฐศาสตร์   ดาวเรือง  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๓๐. นางสาวจิราวรรณ   คชรัตน์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๓๑. นางสาวพรสวรรค์   วิไลรัตน์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๓๒. นางสาวศุกุมภา   สมผุด  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๓๓. นางสาวพิมพ์มาดา   พิมพิลา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๓๔. นางสาวบัณฑิตา   พรหมรักษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๓๕. นางสาววิรากานต์   ช่องชะนิล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๓๖. นางสาวณัฐนรี   ทองมีขวัญ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๓๗. นายภากร   แซ่ล่ิม  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๓๘. นางสาวอรัชฐิตา   บุญเจริญ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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๙๓๙. นางสาวกาญจนา   ท้าวมฤทธิ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๔๐. นางสาวสตรี   สระหงษ์ทอง  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๔๑. นายภัคพล   แสงมณี  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙๔๒. นางสาวกุลวดี   ณ นคร  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๙๔๓. นายฤทธิเกียรต์ิ   อินทรชูด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๙๔๔. นางสาวศิริพร   สันติรัตนพงษ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๙๔๕. นางสาวกัญญมาศ   สุขศานต์ิ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๙๔๖. นายดนุเดช   ผดุงชาติ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๙๔๗. นายรชต   ทองหวั่น  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๙๔๘. นางสาวจุฑาทิพย์   พุทธสุภะ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๙๔๙. นางสาวพรทิพย์   พิมพ์สมาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๙๕๐. นางสาวโศรยา   อินทร์จันทร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๕๑. นายกษิดิษฐ์   สงหนู  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๕๒. นางสาวรัชนี   อุ่ยยะพัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๕๓. นางสาวขวัญชนก   ตอพล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๕๔. นางสาวอนันตญา   แซ่พั่ว  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๕๕. นางสาวซัลวา   อิบรอเฮง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๕๖. นายพงศ์ภีระ   เมฆตรง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๕๗. นางสาวพรรณกาญจน์   ศักดิ์เพชร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๕๘. นางสาวเสาวนีย์   หัดขะเจ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๕๙. นางสาววนาลี   แหล่หมัน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๖๐. นางสาวปิยะรัตน์   เหมนแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๖๑. นางสาวพิมพ์ลภัส   ศักดิ์เพชร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๖๒. นางสาวอาซียะห์   วานิ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๖๓. นางสาวฮาไมดี   กาหลง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๖๔. นางสาวนิตีกะห์   นิดือมอง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๖๕. นายอนุภาพ   สุกใส  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๖๖. นางสาวสิริวรรณ   หมื่นบาล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๖๗. นางสาวภัทรวดี   ปานมาตย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๖๘. นางสาวปัญจพร   รัตนหิรัญ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๖๙. นางสาวขนิษฐา   มรรคาเขต  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๗๐. นายอาทินันท์   เจะเตะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๗๑. นางสาวรุสมีนี   มะสาแม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๗๒. นางสาวเบญจมาภรณ์   ศรีนคร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๗๓. นายสถาพร   เพ็งบูรณ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๗๔. นางสาวรัตนพร   หลักศิลา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๗๕. นางสาวพิมพิไล   บิลหรีม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๗๖. นางสาวรัฐศิกรณ์   รักจุ้ย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
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๙๗๗. นางสาวมัทรี   ใบระหมาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๗๘. นางสาววรนิดา   ชัยพล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๗๙. นายนนทวัฒน์   ขาวแจ้ง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๘๐. นางสาวศุภมาส   ก้านจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๘๑. นางสาวสโรชา   สูทอก  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๘๒. นายประสิทธิชัย   เผือกชาย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๘๓. นายอาชิก   เจะมะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๘๔. นางสาวณัชชา   รองรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๘๕. นางสาวอุบลรัตน์   แก้วพิทักษ์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๘๖. นายเตชิต   แทนศิลป  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๙๘๗. นางสาวศุภิสรา   สายสุจริต  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๙๘๘. นางสาวมาริษา   คงสม  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๙๘๙. นางสาวนุชจรี   โยมเนียม  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๙๙๐. นางสาวสายทิพย์   ชูยก  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๙๙๑. นางสาวสุกัญญา   หนูเนตร  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๙๙๒. นางสาวหทัยกาญจน์   ประเสริฐ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๙๙๓. นางสาวฟาติย๊ะ   หลงจิ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๙๙๔. นางสาวชลธิชา   พูลขาว  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๙๙๕. นางสาวขวัญจิรา   ไกรเทพ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๙๙๖. นางสาวชฎาภรณ์   จันทะเล  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๙๙๗. นางสาวสุพรรณี   จันทร์แย้ม  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๙๙๘. นางสาวอริสรา   บัวศรี  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๙๙๙. นางสาวปัทมา   ไกรเทพ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๐๐. นางสาวศศิภา   คลองรั้ว  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๐๑. นายหาญณรงค์   ขุนโยธี  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๐๒. นายวันชัย   คุ้นเคย  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๐๓. นายอินทรเดช   สมาธิ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๐๔. นายสุรเชษฐ์   พรามเล็ก  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๐๕. นายสิริโรจน์   เรืองศรี  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๐๖. นางสาวอัจฉราภรณ์   ดวงแก้ว  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๐๗. นางสาวกาญจนา   อาหมาน  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๐๘. นางสาวอินทิรา   รอดเสน  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๐๙. นางสาวจิรวรรณ   จันทร์ชู  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๑๐. นางสาวศุภนุช   เจริญประทีปกิจ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๑๑. นางสาวดาราวดี   พรมทัต  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๑๒. นางสาวสุกัญญา   อินทร์สุทธิ์  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๑๓. นางสาวจุฑามาศ   ทองแผ่  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๑๔. นางสาววรัญญา   จารุพันธ์  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
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๑๐๑๕. นางสาวคทาทอง   เกียรติพิมล  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๑๖. นางสาวชลิดา   หมัดสู่  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๑๗. นางสาวขนิษฐา   หมัดส่าเเละ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๑๘. นางสาวกันยา   อาด า  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๑๙. นางสาวอภิภาวดี   หมันการ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๐. นางสาวณัฏฐริกา   คงสม  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๑. นางสาววรารัตน์   ช่วยชิต  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๒. นางสาวรัตนา   เอ้งฉ้วน  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๓. นายผดุงเดช   ศรนิรันด์  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๔. นางสาวสใบทิพย์   ศรีทัย  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๕. นางสาวมนรดา   ธนพัฒน์ศิริ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๖. นางสาวพรทิพย์   อาคามา  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๗. นางสาวปาณิศา   บุญเกื้อ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๘. นางสาวจินต์จุฑา   กิจนา  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๙. นางสาววราภร   เพชร์ช่วย  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๓๐. นางสาวรุจิรา   หลงเอ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๓๑. นางสาวญุลละนาร์   ทิพย์ร่วง  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๓๒. นายกฤษฎา   จันจาลักษ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๓๓. นางสาวสาริณี   แวกือจิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๓๔. นายกันตพงศ์   ห่อสุวรรณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๓๕. นายณัฐวุฒิ   มังคลัง  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๓๖. นายปาราเมศ   ทองเกิด  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๓๗. นายยสินทร   แสงหล้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๓๘. นางสาวปิยะกานต์   สุภาพรรณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๓๙. นางสาวมณีวรรณ   สุวรรณสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๐. นายปรเมศวร์   ชูชุมช่ืน  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๑. นายเอกภพ   ขาวเหลือง  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๒. นายทวิชากร   เวียนวัตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๓. นายอัษฎา   ทองหล้ิม  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๔. นางสาวณัฎฐโชติกา   นิลอรุณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๕. นางสาวกนกวรรณ   ทองขวิด  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๖. นางสาวรัตติกาล   วิเชียร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๗. นางสาวชนิสรณ์   จันทบุรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๘. นายณุ ฎฐากร   อังธนดิลก  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๙. นายอภิสิทธิ์   แก่นแก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕๐. นายวรายุส   เฉิดฉิ้ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕๑. นายวิพากษ์ชิน   ศรีสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕๒. นายสัณหณัฐ   คงเมฆ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
/1053.นายธีรนัย... 



- 29 - 
 

๑๐๕๓. นายธีรนัย   ค าชู  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕๔. นายณฐนนท์   ภู่เจริญวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕๕. นายฟาอิ๊ก   ตะเหล็ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕๖. นายเสกสรร   มะลิวงค์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕๗. นายตัลมียี   เจะอามะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕๘. นายคุรุเศรษฐ   ปาทาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕๙. นายอัลพารุก   แวดะสง  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๖๐. นายศิริวัฒน์   สุขเอก  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

      ประกาศ ณ วันท่ี          เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์สุวัจน์   ธัญรส) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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