
ชี้แจงรายละเอียดนักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 

ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

------------------------------------ 

 
1. กำหนดการจัดโครงการ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง 3 กิจกรรม   
จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 10 ชั่งโมง  

กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21     
จัดโครงการในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องเรียน 66-311 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
กิจกรรมย่อยที่ 2 ศึกษาเรียนรู้และดูงานจากสถานประกอบการจริง  

จัดโครงการในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานประกอบการในจังหวัดสงขลา 
 
  กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การสร้างรูปแบบและนำเสนอรูปแบบธุรกิจ
เพื่อต่อยอดสู่ผู้ประกอบการจริงในอนาคต  
จัดโครงการในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์รวม
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
2. ให้นักศึกษายืนยันการเข้าร่วมโครงการผ่านกลุ่มไลน์ https://1th.me/23ack หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้ 
เมื่อเข้าร่วมกลุ่มแล้วให้นักศึกษาแจ้งยืนยัน โดยพิมพ์รหัสนักศึกษาและชื่อ-สกุล ขอให้นักศึกษาทุกคนแจ้งยืนยัน     
ให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที ่5 มีนาคม 2564 ก่อนเวลา 17.00 น. 

     
3. ทางศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะแจ้งรายละเอียดต่างๆ  เกี่ยวกับโครงการให้  
นักศึกษาทราบผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม 
 

------------------------------ 
 

https://1th.me/OoFMi%20หรือ


ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล นักศึกษำ สำขำวิชำ/แขนงวิชำ สังกัดคณะ
1 6041101174 นางสาว ภัทรญา  สุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 634302002 นายปรัชญวงศ์ เวชสุวรรณ์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 634302029 นางสาวณัฐวรรณ คงทอง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 634121001 นางสาวกูไซหม๊ะ สือมุ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 634121013 นางสาวปิยานุช ลิมาน ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 634121008 นางสาววัชราภรณ์ ชีวโสตสกุล ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 634121022 นางสาวอังคณา บัวทองค า ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 634121005 นางสาวภัทรวดี มานะกาญ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 634302016 นางสาวณัฐนันท์ สุขเงิน ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 634302023 นางสาวอทิตา ยีกะจิ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 634302050 นางสาวมารียะ มาลินี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 634302045 นางสาวนูวัยดา มิตมาลา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 634302021 นางสาวสูมัยยา สีวัน ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 634121034 นางสาวกัณฐมณี แก้วนิล ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 634302047 นางสาวซูรียานี เขยมาน ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 634121031 นางสาววนิดา หนิเหม ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 634121006 นางสาวภาวินี จินดารัตน์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 624301027 นางสาวพรนภัส ณ นคร ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 634121004 นางสาวปพิชญา บัวเพชร์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 634302034 นางสาวมัสนา เปาะโน ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 634302015 นายนิพันธ์  องศารา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 6041101021 นายธนวัฒน์ เทพยา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 614302004 นางสาวพิชญา รังใส ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 614302017 นางสาวมะลิสา สิริฮัน ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25 614301035  นายปรเมษฐ์ บัวด า ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26 614301036 นายพีระชา  นิคม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 614301035  นายปรเมษฐ์ บัวด า ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28 634339040 นางสาววราภรณ์ ทุ่ยอ้น ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29 634339029 นางสาวอาฟีฟ๊ะ ซีนา ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รำยช่ือนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำนักศึกษำและเสริมสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรในศตวรรษท่ี 21
ศูนย์สหกิจศึกษำ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล นักศึกษำ สำขำวิชำ/แขนงวิชำ สังกัดคณะ
1 624254038 นางสาวรุสนา ดอนิ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 634235009 นายพีระพล ช่วยนรินทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 63423502 1 นายนาบีล บินหมัด เทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 624235044 นางสาวนิรชา หวันชิตนาย เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 604237026 นางสาวรัชนีกร เอียดหม้ง ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 604237029 นางสาววัลลภา อะเส็ม ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 634235005 นายอับดุลฮากิม มะแซ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 624235034 นางสาววิรการ โสมจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 624235051 นางสาวญาดา เบ็ญละเต๊ะ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 604237042 นางสาวสิริวิมล เชียงไขแก้ว ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 604237021 นางสาวฟาราห์ ยูนุ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 624254023 นางสาวรีซาวาตี สาและ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 634235015 นายอับดุลเราะฮ์มาน ลือแบลูวง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 624234003 นายมูฮัมหมัดซัยยูตี ตามะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 634235050 นายฟุรกรณ์ แดเดาะ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 624254018 นางสาวศิรินทรา อาซามิง คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 624254022 นางสาวซัลวา มาหะมะ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 624254016 นางสาววาอาฟีณี อาลี คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 624254047 นางสาวนูรอัยณี กือจิ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 634235036 นางสาวสุทธิสาพรรณ ปาเกสาแม เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 604237002 นางสาว เกศกนก เพชรขันธ์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 604237041 นางสาวสาลินี สุวรรณก าพฤกษ์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 6242002008 นางสาวนูรมี วานิ สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 6242002026 นางสาวนุรฮายาตี มะแซ สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 6242002011 นางสาวซูลฟา ดอหะอูมา สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 634235029 นายปิยพงษ์ แซ่ล่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 604237050 นายอัลฟะห์มีย์ ปะจู ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 6242002038 นางสาวอรุณี  สะแปอิง สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 6242002038 นางสาวอรุณี สะเเปอิง สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล นักศึกษำ สำขำวิชำ/แขนงวิชำ สังกัดคณะ
1 614408089 นางสาวอัญชิสา บุญปลอด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
2 614408057 นางสาวจรรยาพร ชูสาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
3 614408070 นางสาวบุญทริกา สัตรัตน์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
4 624601031 นางสาวณัฐริดา ขาวแก้ว เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
5 624601026 นางสาวซุรอยยา หมินอาหวัง เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
6 624601027 นางสาวซูไฮลา หะมะซอ เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
7 624601020 นางสาวจิตติมา หลีไสทอง เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
8 624601035 นางสาวจารุวรรณ หะเงะ เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
9 624601038 นางสาวอารียา ไชยบูรณ์ เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
10 6141001107 นางสาวพรพรหม พูลสวัสด์ิ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
11 6141001108 นางสาวรัชรินทร์ สุทธิมาศ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
12 6141001132 นางสาวดวงเพ็ญ สุวรรณเดชา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
13 624408124 นายวรนาถ เจริญศรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
14 634408023 นางสาวชณากาล พรหมมุณั การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
15 634601005 นางสาวธัญยพร แก้วเนียม เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
16 634601007 นางสาวมัณฑิตา หนูสงค์ เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
17 634601011 นางสาวศิรัญญา หลาหวัน เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
18 634504041 นางสาวนูรอัยนุน มะฆา ส่ือสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
19 634504020 นางสาวณัฐชนก กียะ ส่ือสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
20 634504021 นางสาวนูรีย๊ะ เด็นเล๊าะ ส่ือสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
21 634504064 นางสาวพรทิพา มีชู ส่ือสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
22 634504049 นางสาวรุสสิรา อาบูวะ ส่ือสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
23 6141001140 นายฟาฮัจย์ ส าเร การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
24 604407115 นางสาวรสญา นิสัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
25 604407033 นางสาววิลาวัณย์ กิจคลอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
26 604407027 นางสาวภาวิณี เดชะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
27 604407023 นางสาวปาริชาต สุวรรณสิงห์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
28 604407003 นางสาวกุลณัฐ กาลีโลน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
29 604407030 นางสาวรอดียะห์ ซาเก็ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
30 604407117 นางสาวไรหนับ จิตต์จ านงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
31 604407022 นางสาวปรียา พันทนาคง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
32 604410020 นางสาวนูรฮาซีกีม ดือราแม การตลาด คณะวิทยาการจัดการ
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1 604272006 นางสาวณิชา ยุโส๊ะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 604272022 นางสาวโรสนียา ฤทธ์ิหมุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3 614240011 นายอานนท์ คล้ายจินดา เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 614240 020 นายฮารือฟัน วาสารี เกษตรศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5 624712007 นางสาวกมลชนก สุดสะอาด การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6 624712006 นางสาวศิริลักษณ์ อินทสระ การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 624712016 นางสาวมาดีหน๊ะ สายสหัส การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8 604272023 นางสาวโรสิตา บาโระสะนอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
9 604272031 นางสาวอาอีซะห์ อารง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
10 604272011 นางสาวนูรอาอีด๊ะ สาแม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
11 604272032 นางสาวฮุสนา กือจิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
12 624707035 นางสาวอารียา หลังสตาร์ เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13 624240012 นางสาวฮาฟีซัน ลือโมะ เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
14 604257022 นางสาววัชราภรณ์ ศรีสุวรรณ การเพาะเล้ียงสัตว์น้้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร
15 604257001 นางสาวกันฑิมา  ชัยมนตรี การเพาะเล้ียงสัตว์น้้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร
16 604257023 นางสาวหทัยกาญจน์ วิเชียรรัตน์ การเพาะเล้ียงสัตว์น้้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร
17 614707025 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองเพชร เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
18 604257009 นายพิเชฐ หลับด้วง การเพาะเล้ียงสัตว์น้้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร
19 604257003 นางสาวจารุวรรณ เสนานุวงค์ เพาะเล้ียงสัตว์น้้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร
20 614708040 นายวรฉัตร สุทธิพงค์ เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตสัตว์) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
21 614240004 นายธนชัย จงภักดี เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
22 624712005 นางสาวอลิสา คงช่วย การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
23 624712001 นางสาวกุลรัตน์ หมัดจันทร์ การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
24 624712002 นางสาวอรวรรณ แก้วชูเชิด การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
25 624272010 นายธนพล แสงแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
26 624272011 นางสาวรัชดาภรณ์ ชูกระช้ัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
27 624272016 นางสาวนันทิกานต์  นวลเสน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
28 624272013 นางสาวสุตาภัทร บุญชู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
29 624272009 นางสาวรัตติกาล แดงแสละ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล นักศึกษำ สำขำวิชำ/แขนงวิชำ สังกัดคณะ
1 634906004 นายพิริยะ สรรพเพทยพิศาล วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 634906008 นายอาหลี วิเชียร วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 634906018 นางสาวนิรามัย ร่าเริง วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 634906022 นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่าพลู วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 634906012 นางสาวนาอิบะฮ์ หะมะ วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 634906024 นายกฤษณ์   คงแก้ว วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 624713015 นายจิรภัทร ลีลาศรีสุนทร เทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 634713021 นางสาว พณิดา ศรีสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 636715014 นายวัชรินทร์ เหมปอง เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 604906025 นายภาณเดช เจริญศรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 604906030 นางสาวยูวีต้า ยายอ วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12 604906012 นางสาวณัฐวิกา หนิบุลัด วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13 604906016 นางสาวนุจรีย์ อาด า วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 604906001 นางสาวกนกพร บุญโยดม วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 604906016 นางสาวนุจรีย์ อาด า วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16 604906002 นางสาวกนกวรรณ ชะวิช วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17 604906007 นายจักราชัย ช่องลมกรด วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18 604906035 นางสาวสุมิตตา ทองเย็น วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19 604906023 นายพีรณัฐ เตพิริยะกุล วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20 604906022 นางสาวพลอยนรา มณีโชติ วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 604906001 นางสาวกนกพร บุญโยดม วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22 624906041 นางสาวกฤษติมา ใจอ่อน วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23 624906047 นางสาวเกศกมล  อินทสระ วิศวกรรม โลจิสติกส์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24 604906032 นายวีรวัฒน์ พันชู วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25 604906026 นายภูวดล แก้วเขียว วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26 636715018 นายอูมัร หมาดท้ิง เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
27 614705021 นางสาวนรีนารถ  จันทรังสี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28 604906027 นายมูฮัมมัดซาฟีอีย์ หะยีดอเลาะ วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29 614705035 นายภคพล ก าภู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล นักศึกษำ สำขำวิชำ/แขนงวิชำ สังกัดคณะ
1 634806029 นายบูลฆอรีร์ บินพะ การออกเเบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2 6241304015 นายนนทกร  เสนแก้ว ดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
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1 60E110015 นางสาวพัทธนันท์ กุลด ารงวิวัฒน์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
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