
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล คณะ/วิทยาลัย หมายเหตุ
1 นางสาวกัญญาณัฐ หนวูงค์ คณะบริหารธุรกิจ
2 นางสาวกัญชลิตา  ทวีกาญจน์ คณะบริหารธุรกิจ
3 นางสาวสุฑาทิพย์ สังข์กิจ คณะบริหารธุรกิจ
4 นางสาวกนกพร แก้วหนเูกื้อ คณะบริหารธุรกิจ
5 นางสาวกัลยกร จันทกาญจน ์ คณะบริหารธุรกิจ
6 นางสาวกษณียา ยังหาด คณะบริหารธุรกิจ
7 นางสาวเยาวลักษณ์ หนเูหมือน คณะบริหารธุรกิจ
8 นางสาวเทพกัญญา โชตินะกิจ คณะบริหารธุรกิจ
9 นางสาวปยิะธิดา ชาตรี คณะบริหารธุรกิจ

10 นายนครินทร์ วีระสุข คณะบริหารธุรกิจ
11 นางสาวอธิชา นกแก้ว คณะบริหารธุรกิจ
12 นายสิทธิพงษ์  สังข์ทอง คณะบริหารธุรกิจ
13 นางสาววรรณพร เหมพันธ์ุ คณะบริหารธุรกิจ
14 นางสาวกนกพร แก้วหนเูกื้อ คณะบริหารธุรกิจ
15 นายอับดุลเลาะฮ์ ดือรอนงิ คณะบริหารธุรกิจ
16 นางสาวสุฑาทิพย์ สังข์กิจ คณะบริหารธุรกิจ
17 นางสาวอังคณา ปิน่ทองพันธ์ุ คณะบริหารธุรกิจ
18 นางสาวณัฐวรรณ ภูมิศรี คณะบริหารธุรกิจ
19 นางสาวศุภัสรา ศรีสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ
20 นางสาวพนดิา ทองหนู คณะบริหารธุรกิจ
21 นายจิรวัฒน ์จวนเดช คณะบริหารธุรกิจ
22 นางสาวศิริพรรณ ขุนเจริญ คณะบริหารธุรกิจ
23 นางสาวกัญจนฐิ์มาศ มาดี คณะบริหารธุรกิจ
24 นายอธิศ ศรีไพศาลเลิศ คณะบริหารธุรกิจ
25 นายศิวภณ เพชรยออดศรี คณะบริหารธุรกิจ
26 นางสาวสุไรนา หมันจีด คณะบริหารธุรกิจ
27 นางสาวภัทราภรณ์ ณ พัทลุง คณะบริหารธุรกิจ
28 นางสาวรักษิณา สุคนธา คณะบริหารธุรกิจ
29 นางสาวศรุตา จันทรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ
30 นางสาวจิราภา สุวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
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ล าดับ ชื่อ  -  สกุล คณะ/วิทยาลัย หมายเหตุ
31 นายสุทธิภัทร ทิพยพงศ์ คณะบริหารธุรกิจ
32 นางสาวสุชีวา ศรีเพชร คณะบริหารธุรกิจ
33 นางสาววิรชา ด้วนมี คณะบริหารธุรกิจ
34 นางสาวจิราพร บวัดวง คณะบริหารธุรกิจ
35 นายรุ ซ ดี  เ บ  ญ หยีหมาน  คณะบริหารธุรกิจ
36 นางสาวจามรีย์ โสมาลี คณะบริหารธุรกิจ
37 นายนครินทร์ วีระสุข คณะบริหารธุรกิจ
38 นางสาวเนตรนภา สายเพชร คณะบริหารธุรกิจ
39 นายสุทธิภัทร ทิพยพงศ์ คณะบริหารธุรกิจ
40 นางสาวกนกวรรณ แซ่พุ่น คณะบริหารธุรกิจ
41 นางสาวศุภัสรา ศรีสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ
42 นางสาวประกายฟ้า ไชยคช คณะบริหารธุรกิจ
43 นางสาวนสุรา โต๊ะปะ คณะบริหารธุรกิจ
44 นางสาวจิราพร บวัดวง คณะบริหารธุรกิจ
45 นางสาวสุไรนา หมันจีด คณะบริหารธุรกิจ
46 นางสาวพัชรียา วงภักดี คณะบริหารธุรกิจ
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ลําดับ ชื่อ  -  สกุล คณะ/วิทยาลัย หมายเหตุ
1 นายหฤษ สายน้าํ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 นายวิศรุต นว่มชุ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 นางสาววิชิตา  จิตณรงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 นางสาวภิญญาพัชญ์ เอกนรพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 นายจิรายุทธ หนุม่นอ้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 นายการัณยภาส อิงควระ คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 นายวงศ์ฤทธ์ิชัย สังข์ลาย คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 นายศุภณัฐ สุขเนยีม คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 นายสิริรัฐ ไชยกรด คณะวิศวกรรมศาสตร์

10 นายกฤตกรณ์ ทองคํา คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 นางสาวนนทลีย์ แซ่จิ๋ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 นางสาวดรุณวรรณ ถิ่นแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 นายเผดิมยศ ภาคภูมิพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 นายคามิน นาเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 นายศุภกิตต์ิ ขุนพล คณะวิศวกรรมศาสตร์
16 นางสาวสุรภา บญุรังษี คณะวิศวกรรมศาสตร์
17 นายศุภณัฐ อินทะโร คณะวิศวกรรมศาสตร์
18 นางสาวเมธาวี เภาสุวรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
19 นายธนวัฒน ์อ่อนละมุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
20 นายณัฐชัย นนัทวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
21 นางสาวกชกร สุขชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
22 นายณัฐพงศ์ แก้วปฏิมา คณะวิศวกรรมศาสตร์
23 นางสาวฐิตากร ยอดแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
24 นายณัฐพล รองนวล คณะวิศวกรรมศาสตร์
25 นายณัฐพล สุขศรีเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
26 นายวรเทพ เขาไล่แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
27 นายธาดา งามขํา คณะวิศวกรรมศาสตร์
28 นายวิวัฒน ์อุ๋ยจ๋าย คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 นายวุฒิชัย ยาเส็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ล าดับ ชื่อ  -  สกุล คณะ/วิทยาลัย หมายเหตุ
1 นางสาวพัชรียา ปานจีน คณะศิลปศาสตร์
2 นางสาว ปียาภัสร์ ไชยเสนา คณะศิลปศาสตร์
3 นายชนะพล ประทุมวรรณ คณะศิลปศาสตร์
4 นายภัทรศักด์ิ พรหมคง คณะศิลปศาสตร์
5 นางสาวนิตรติญา แซ่กั้ว คณะศิลปศาสตร์
6 นางสาวรัตนาวลี ทองเกล้ียง คณะศิลปศาสตร์
7 นายกีรติพงศ์ จันทวี คณะศิลปศาสตร์
8 นางสาวพิชญา สุทินนะ คณะศิลปศาสตร์
9 นางสาวศรินย่า ราชเมืองฝาง คณะศิลปศาสตร์

10 นายณัฐนนท์ ทองอ่อน คณะศิลปศาสตร์
11 นางสาวณัฐณิชา มีมาก คณะศิลปศาสตร์
12 นางสาวจิดาภา สังเศษ คณะศิลปศาสตร์
13 นายณัฐวุฒิ ชูหนู คณะศิลปศาสตร์
14 นางสาวลดาวงศ์  เพชรคง คณะศิลปศาสตร์
15 นางสาวพรนภา มาสุข คณะศิลปศาสตร์
16 นายปรัตถกร ชุมแก้ว คณะศิลปศาสตร์
17 นางสาวพิชยดา พลกูล คณะศิลปศาสตร์
18 นางสาวกมลวรรณ มากแก้ว คณะศิลปศาสตร์
19 นางสาวนภิสา ศรีนวลชาติ คณะศิลปศาสตร์
20 นางสาววิภาวนี ด ามโหรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
21 นางสาวนิตรติญา แซ่กั้ว คณะศิลปศาสตร์
22 นางสาวภัสริยา เตียวปิยกุล คณะศิลปศาสตร์
23 นางสาวเยาวภาพร สุวรรณนันท์ คณะศิลปศาสตร์
24 นางสาวจันธิดา มณียม คณะศิลปศาสตร์
25 นางสาวจุฑาทิพย์ เกสโร คณะศิลปศาสตร์
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ล าดับ ชื่อ  -  สกุล คณะ/วิทยาลัย หมายเหตุ
1 นายรุสลาน และตี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2 นางสาว โซเฟี สาทร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3 นางสาววรรณกานต์ ทองด า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4 นางสาววารัตดา หนูแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5 นายรัฐสภา สังขาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6 นายวุฒิชัย สังข์มูณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ล าดับ ชื่อ  -  สกุล คณะ/วิทยาลัย หมายเหตุ
1 นายดิถีวัฒน ์สังข์ทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
2 นางสาวซูฟีรา ฮามิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3 นางสาวปาณิศา ชูกล่อม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4 นายวีรเทพ รามชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
5 นางสาวกันตนา ชูจินดา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
6 นาย ทักษ  ์ดนยั  โ ดง กูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
7 นายทรงวุฒิ สวัสดิรักษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
8 นางสาวสิริกร ผลยฤทธ์ิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
9 นางสาวปณิตา หมัดบก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

10 นายณัฐวุฒิ มากศรทรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
11 นายชินวัฒน ์ทวีสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
12 นางสาววริศรา  คงไชย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
13 นางสาวปรียาภรณ์ แสงจันทร์ศิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
14 นางสาวน  าหนึง่ เทพรัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
15 นางสาวกันต์กนษิฐ์ ศรีสังข์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
16 นายณัฐวุฒิ มากศรทรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
17 นายอภิสิทธ์ิ นกแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
18 นางสาวสุธาทิพย์ ทองรักษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
19 นายณัฐวุฒิ มากศรทรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
20 นายนวรินทร์ ทองชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
21 นางสาวปณิตา หมัดบก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
22 นางสาวปณิตา หมัดบก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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ล าดับ ชื่อ  -  สกุล คณะ/วิทยาลัย หมายเหตุ
1 นศท.หญิง ชญาดา พันธภาค วิทยาลัยรัตภูมิ
2 นศท.ญ รินนภา สุวรรณชาตรี วิทยาลัยรัตภูมิ
3 นางสาว อารีรัตน์ หล่าโส๊ะ วิทยาลัยรัตภูมิ
4 นาย อัลมาล ไหมหมาด วิทยาลัยรัตภูมิ
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