
ประกาศรายชือ่นกัศกึษารบัทนุท างานแลกเปลีย่น 
ประจ าภาคเรยีนที ่1/2562 

นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศด าเนินการดังนี้ 

1.เลือกหน่วยงาน ภายในวนัที ่28 –  30 สงิหาคม 2562 

2.ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนท างานแลกเปล่ียน และรับใบส่งตัว ในวันจันทร์ท่ี 2 กันยายน 2562  
เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม 210 อาคารส านักงานอธิการบดี  ช้ัน 2   
หากไม่มาประชุมจะถือว่าสละสิทธิ์  
 
หมายเหตุ  :  พิจารณาผู้ได้รับทุนท างานแลกเปลี่ยนจากผลการเรียน  
  ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในประกาศ เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้ 

- ไม่ได้ส่งเอกสารใบสมัครที่กองกิจการนักศึกษา 
- หลักฐานปรกอบการสมัครไม่ครบถ้วน (ขาดใบแสดงผลการเรียน) 

 
ล าดับ รหัสนกัศกึษา ชื่อ - สกุล คณะ 

1 6111810009 นางสาวอภิสรา คมคาย โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 
2 6111810002 นายธนันท์ชัย สิทธิพรพันธ์ โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 
3 5910712044 นางสาวอุมาพร เจริญผาสุข คณะเภสัชศาสตร์ 
4 6110712055 นายวิศิษฏ์ ริมเขต คณะเภสัชศาสตร์ 
5 6111210010 นายจิรศักดิ์ แก้วเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ 
6 5911210077 นายสุริยา ข าหัวเตย คณะเศรษฐศาสตร์ 
7 5911210051 นายอรรถกร แก้วโชติรุ่ง คณะเศรษฐศาสตร์ 
8 6011214004 นางสาวพิมพ์ปวีณ์ สุวรรณรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
9 6011210081 นางสาววงวรา วิจาราณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
10 6011214037 นางสาววิภาวี มาลีวัด คณะเศรษฐศาสตร์ 
11 6111210047 นางสาวอรชนก อนันตพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
12 6011214020 นายณฐกร แซ่ว่อง คณะเศรษฐศาสตร์ 
13 5911210061 นางสาวชื่นกมล แสงแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ 
14 6111210038 นางสาวศิริกาญจน์ สุขงาม คณะเศรษฐศาสตร์ 
15 5911210072 นางสาวรอฮานี หมัดสะอิ คณะเศรษฐศาสตร์ 
16 6011210063 นางสาวกนกวรรณ ม่วงนา คณะเศรษฐศาสตร์ 
17 5911210054 นายอินทัช รอดเกล้ียง คณะเศรษฐศาสตร์ 
18 5911210075 นางสาวสุพิชญา ประทุมพร คณะเศรษฐศาสตร์ 
19 5911214023 นายณธกร ถาวโรจน์ คณะเศรษฐศาสตร์ 



ล าดับ รหัสนกัศกึษา ชื่อ - สกุล คณะ 
20 5911214005 นายพิทยุตม์ เพ็งโอ คณะเศรษฐศาสตร์ 
21 6011210037 นางสาวมานิตา เหลือมปุย คณะเศรษฐศาสตร์ 
22 6011210015 นางสาวณฐพร หนูนวล คณะเศรษฐศาสตร์ 
23 5911214034 นางสาวนิตยา มณีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
24 6011214021 นางสาวณัฐริดา พลหาญ คณะเศรษฐศาสตร์ 
25 6011214001 นางสาวกุลวรา จันทร์มี คณะเศรษฐศาสตร์ 
26 6011210038 นายเมธัส ล้ิมปาละกูล คณะเศรษฐศาสตร์ 
27 6111210026 นางสาวพรนัชชา รัตติโชติ คณะเศรษฐศาสตร์ 
28 6011210068 นายถิรธรณ์ เตรียมไผ่เขียว คณะเศรษฐศาสตร์ 
29 6011210087 นางสาวสุตาภัทร โกมล คณะเศรษฐศาสตร์ 
30 6011214029 นางสาวเบญจรัตน์ สนิทศรี คณะเศรษฐศาสตร์ 
31 6011210024 นางสาว นพวรรณ  วัลลิสุต คณะเศรษฐศาสตร์ 
32 5911214061 นายอาดัมส์ หะยีแวดือราแม คณะเศรษฐศาสตร์ 
33 6011214012 นางสาวกูนัสรีน สะบูโด คณะเศรษฐศาสตร์ 
34 6011410122 นายศุภวัฒน์ พรหมอินทร ์ คณะการแพทย์แผนไทย 
35 5911410045 นางสาว นูรมา อิดิ้ง คณะการแพทย์แผนไทย 
36 6110610135 นางสาวอภิชญา ใสบริสุทธิ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
37 6010610066 นายเอกรัตน์ สายสหัส คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
38 5911310005 นายกฤชณัท ลีภาสุรพิสุทธิ์ คณะนิติศาสตร์ 
39 6111311133 นางสาวอัฟนาน เจาะบองอ คณะนิติศาสตร์ 
40 6010410031 นางสาวนพนลิน ผดุงศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
41 6010410091 นายธีรยุทธ ค าเอียด คณะพยาบาลศาสตร์ 
42 6010410125 นางสาวชาลิสา ชุมอินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
43 5910515067 นางสาวจินดามณี ชูเรืองศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ 
44 6010515131 นางสาวฮานาน ดอเลาะ คณะวิทยาการจัดการ 
45 5910515065 นางสาวขนิษฐา เพชร์รัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 
46 5910517156 นางสาวมนัสนันท์ เพชรมณี คณะวิทยาการจัดการ 
47 6010513010 นางสาวดาริสา เส็นคง คณะวิทยาการจัดการ 
48 5910515113 นายศุภณัฐ จิตรพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 
49 6010511071 นางสาวศิรินาถ หยูทอง คณะวิทยาการจัดการ 
50 6110512055 นางสาววริษฐา ธานะวัน คณะวิทยาการจัดการ 



ล าดับ รหัสนกัศกึษา ชื่อ - สกุล คณะ 
51 6010517077 นางสาวอาซียะห์ หวังหลี คณะวิทยาการจัดการ 
52 6010511047 นางสาวกัสมา หมัดสี คณะวิทยาการจัดการ 
53 6010511009 นางสาวชนนิกานต์ ภัทณี คณะวิทยาการจัดการ 
54 6010511028 นางสาวเพ็ญพร ปิ่นหิรัญกาญจน ์ คณะวิทยาการจัดการ 
55 5910513005 นายจักรภัทร ทองกิ้ม คณะวิทยาการจัดการ 
56 5910515125 นายอิมรอน รัญจวน คณะวิทยาการจัดการ 
57 5910515073 นางสาวโซเฟียน่า กาเจ คณะวิทยาการจัดการ 
58 6010517083 นางสาวโซไฮลา อูเซ็ง คณะวิทยาการจัดการ 
59 5910517070 นางสาวมนัญชยา ชะโนวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 
60 6010511068 นางสาวภัทรสุดา มีวาสนา คณะวิทยาการจัดการ 
61 6010516061 นางสาวหทัยภิรมย์ เอียดมา คณะวิทยาการจัดการ 
62 5910511012 นางสาวชลิตา สวัสดี คณะวิทยาการจัดการ 
63 5910511024 นางสาวนนทินี ใยบัวเทศ คณะวิทยาการจัดการ 
64 6110512050 นางสาวฟาตีฮะห์ แวกือจิ คณะวิทยาการจัดการ 
65 6110512034 นางสาวตรีลักษณ์ เขียวข า คณะวิทยาการจัดการ 
66 6110511044 นางสาวโนรฟาตีฮะห์ ดาโอ๊ะ คณะวิทยาการจัดการ 
67 6110512066 นางสาวฮุซัยฟะฮ แกมะ คณะวิทยาการจัดการ 
68 6010511078 นางสาวอัญเชิญ จันทร์ส่องภพ คณะวิทยาการจัดการ 
69 6010513070 นางสาววรินทร วิไลรัตน ์ คณะวิทยาการจัดการ 
70 6010511027 นางสาวพิชญา โคตรรักษ์ค า คณะวิทยาการจัดการ 
71 6010519039 นายเฟาซัน เหมมัน คณะวิทยาการจัดการ 
72 5910511016 นางสาวณัฐชยา เอียดลัง คณะวิทยาการจัดการ 
73 6110518014 นางสาว ณัฐริกา โอฐอัด คณะวิทยาการจัดการ 
74 6010511082 นางสาวอัสมา เกบุตร คณะวิทยาการจัดการ 
75 6110210515 นางสาวอัสมาวาตี มะดาโอ๊ะ คณะวิทยาศาสตร์ 
76 6010210290 นางสาว อรุณฉาย อามีเราะ คณะวิทยาศาสตร์ 
77 5910210204 นางสาวปัทมา หนูช่วย คณะวิทยาศาสตร์ 
78 5910210472 นางสาวกัญญาลักษณ์ โกศัย คณะวิทยาศาสตร์ 
79 6110210556 นางสาวซัยมาอ์ มะแซ คณะวิทยาศาสตร์ 
80 6010210273 นางสาว สุร็อยญา เพ็งหวัง คณะวิทยาศาสตร์ 
81 6010210362 นางสาว มัลลิกา ไชยศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 



ล าดับ รหัสนกัศกึษา ชื่อ - สกุล คณะ 
82 6010210374 นางสาว ศิริพรรณ เหล็งหนูด า คณะวิทยาศาสตร์ 
83 6010210294 นางสาว อังคนา ศรีลิขิต คณะวิทยาศาสตร์ 
84 6010210377 นายสันติภาพ จันทร์ด้วง คณะวิทยาศาสตร์ 
85 6010110005 นายกรกช แซ่ตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
86 6010110600 นายอามีน อับรู คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
87 5910110402 นายอาฟันด้ี หมีนพราน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
88 5810110483 นายมูรซาลีน แยแลขอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
89 6010110140 นายธนโชติ โจมฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
90 6010110338 นายแวฮัดรีย์ แวหะมะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
91 5710110227 นางสาวนัฎธิดา เต็งหลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
92 5910110700 นายอัฟฟาน อาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
93 6010110748 นางสาวสุภัทร์ตรา พวงผกา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
94 6010110438 นางสาวซัมซัม โอสถาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
95 6011110020 นางสาวณัฐวดี นาคมรกฎ คณะศิลปศาสตร์ 
96 6011110199 นางสาวศิรภัสสร ทองค า คณะศิลปศาสตร์ 
97 6111110250 นางสาวศมนกร จันทจิต คณะศิลปศาสตร์ 
98 6111110245 นายตรีภพ อธิรัตนชัย คณะศิลปศาสตร์ 
99 6011110134 นายณัทฐภัส สาริพัฒน ์ คณะศิลปศาสตร์ 
100 6011110104 นางสาวขวัญกมล สิงหบ ารุง คณะศิลปศาสตร์ 
101 6011010098 นางสาวนิษฐปิยากร ยิ่งจ าเริญศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 
 

 
 


