
 

รายชื่อนักศึกษาที่ไดร้บัทนุท างานแลกเปลีย่นประจ าภาคเรยีนที ่1/2561 
ล าดับ รหสั ชื่อ คณะ 

1 6011010030 นายนิฮานิฟ   เจะเลาะ อุตสาหกรรมเกษตร 
2 5811010085 นางสาวอรทัย   สังทอง อุตสาหกรรมเกษตร 
3 5911110160 นางสาวฐิติภรณ์   สิริวลิัยกุล ศิลปศาสตร์  
4 5711110308 นางสาวซอบะห์   สาแมง ศิลปศาสตร์  
5 6011110199 นางสาวศิรภัสสร   ทองค า ศิลปศาสตร์ 
6 5811110142 นางสาว นรีวรรณ   บุณยะกุล ศิลปศาสตร์ 
7 5811110078 นางสาววนัสนันท์   อินขวัญ ศิลปศาสตร์ 
8 5811110035 นางสาวณิชากร   ทองแท้ ศิลปศาสตร์ 
9 6011110239 นางสาวชลิตา   ทองหีต ศิลปศาสตร์ 
10 6011110134 นายณัทฐภัส   สาริพัฒน์ ศิลปศาสตร์ 
11 6011110020 นางสาวณัฐวดี   นาคมรกฎ ศิลปศาสตร์ 
12 5911110243 นางสาวพิมพ์ขวัญ   วดีกุลโรจน์ ศิลปศาสตร์ 
13 5911110210 นางสาวบุษกร   อ๋องเซ่ง ศิลปศาสตร์ 
14 5911110158 นางสาวฐานิตย์   วัฒนอุไร ศิลปศาสตร์ 
15 5911110082 นางสาวสุบายา  แสงประดับ ศิลปศาสตร์ 
16 5811110228 นางสาวปรียาภรณ์   ลัคนาวงศ ์ ศิลปศาสตร์ 
17 6010110277 นางสาวมฆวรรณ   นาคแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ 
18 5810110654 นายเสฏฐวุฒิ   ทองค า วิศวกรรมศาสตร์ 
19 6010110091 นางสาวซัณญ้า    บินสา วิศวกรรมศาสตร์ 
20 5910110700 นาย อัฟฟาน อาลี วิศวกรรมศาสตร์ 
21 5910110534 นายอัลมูอา  ลอดิง วิศวกรรมศาสตร์ 
22 5910110446 นางสาวชนิษฐา  จันทร์วัฒนะ วิศวกรรมศาสตร์ 
23 5710110676 นายอาซาน    สาลาห์ วิศวกรรมศาสตร์ 
24 5710110338 นายฟาริส   มะหะหมัด วิศวกรรมศาสตร์ 
25 5710110272 นายประวิทย์  หมัดหมาน วิศวกรรมศาสตร์ 
26 5910210662 นางสาวพาอีซ๊ะ   แซการี วิทยาศาสตร์ 
27 5910210597 นางสาวนัสรา   เต๊ะเหย๊าะ วิทยาศาสตร์ 
28 5910210539 นางสาว ซไรฮัม   มูเนาะ วิทยาศาสตร์ 
29 6010210523 นางสาวปวีณ์ลดา  ช่วยสงค์ วิทยาศาสตร์ 



 

ล าดับ รหสั ชื่อ คณะ 
30 6010210050 นางสาวจิรารัตน์    ช่วยด ารงค์ วิทยาศาสตร์ 
31 5910517009 นางสาวจันทิมา  ข าคม วิทยาการจัดการ 
32 5810515160 นางสาวพิชญาพร   สุวรรณเลื่อน วิทยาการจัดการ 
33 5810515137 นางสาว นันทนัช ใจดี วิทยาการจัดการ 
34 6010516022 นางสาวตีรานี  สุหลง วิทยาการจัดการ 
35 6010511048 นางสาวพรรณทิพย์    อินทมณ ี วิทยาการจัดการ 
36 5910515073 นางสาวโซเฟียน่า  กาเจ วิทยาการจัดการ 
37 5910515067 นางสาวจินดามณ ี ชูเรืองศักดิ์ วิทยาการจัดการ 
38 5910515065 นางสาวขนิษฐา   เพชร์รัตน์ วิทยาการจัดการ 
39 5910513053 นายชุติเทพ   ทองแกมนาก วิทยาการจัดการ 
40 6010410036 นางสาวนูรีซัน   โตะกายอมาตี พยาบาลศาสตร์ 
41 6011310153 นางสาววิธิตา   ทองลิ่ม นิติศาสตร์ 
42 5911310156 นางสาวดราเนส์   หวังหนัน นิติศาสตร์ 
43 5911310134 นางสาวอานีรา   ยูโซะ นิติศาสตร์ 
44 5911310030 นางสาวชาลิสา   แพ่งเมือง นิติศาสตร์ 
45 5911310005 นายกฤชณัท  ลีภาสุรพิสุทธิ์ นิติศาสตร์ 
46 5811310103 นางสาวปณัตตา  มหาดไทย นิติศาสตร์ 
47 6010610163 นางสาวมูนา  ทิวาสมาน ทรัพยากรธรรมชาติ 
48 5810610062 นางสาวฟ้าเรือง   ปัญญาวัน ทรัพยากรธรรมชาติ 
49 5910610088 นางสาวกนกวรรณ   กาญจนะ ทรัพยากรธรรมชาติ 
50 5811410114 นางสาววารุณี  รุ่งทิวาประทีป การแพทย์แผนไทย 
51 5811410014 นางสาวณัชชา   ล  าลิขิตการ การแพทย์แผนไทย 
52 6011410029 นายภาณุวิชญ์   กิตเตล การแพทย์แผนไทย 
53 6011410055 นายอาหามะ   วาเตะ แพทย์แผนไทย 
54 5811410123 นางสาวสะอาดะห์   บูรอเดีย แพทย์แผนไทย 
55 5811410102 นางสาวฟาตอนะห์  จารู แพทย์แผนไทย 
56 6011214004 นางสาวพิมพ์ปวีณ์  สุวรรณรัตน์ เศรษฐศาสตร์ 
57 5911214002 นางสาวจุฬาลักษณ ์  แก้วรัตนา เศรษฐศาสตร์ 
58 5911210077 นายสุริยา  ข าหัวเตย เศรษฐศาสตร์ 
59 5911210075 นางสาวสุพิชญา   ประทุมพร เศรษฐศาสตร์ 
60 5911210047 นายสหชาติ   จินดารัตน์ เศรษฐศาสตร์ 



 

 

ล าดับ รหสั ชื่อ คณะ 
61 5811214032 นางสาวญาณิศา  วิจิตรพันธ์ เศรษฐศาสตร์ 
62 5811210078 นางสาว สุพิชญา จันหอม เศรษฐศาสตร์ 
63 5811210056 นางสาวอัญชนา   สงแสง เศรษฐศาสตร์ 
64 5811210047 นายสรศักดิ์   ตั งศรานิเชฐ เศรษฐศาสตร์ 
65 5811210036 นายภาณ ุ  ชูช่วง เศรษฐศาสตร์ 
66 5811210028 นางสาวพรศิริ   สุตระ เศรษฐศาสตร์ 
67 5911214034 นางสาวนิตยา   มณีรัตน์ เศรษฐศาสตร์ 
68 5911214027 นางสาวธมลวรรณ   กุลรัตน ์ เศรษฐศาสตร์ 
69 5911214023 นายณธกร   ถาวโรจน์ เศรษฐศาสตร์ 
70 5911214005 นายพิทยุตม ์  เพ็งโอ เศรษฐศาสตร์ 
71 5811214004 นางสาวชลิตา   หนูยิ มซ้าย เศรษฐศาสตร์ 
72 5811210080 นายอธิคม   มณี เศรษฐศาสตร์ 
73 5811210067 นางสาวประกายพัชร  นวลปั้น เศรษฐศาสตร์ 
74 5811210037 นายภูธิเบศร์   สุวรรณมณ ี เศรษฐศาสตร์ 
75 5811210012 นางสาวณัฐกฤดา   เศียรอุ่น เศรษฐศาสตร์ 
76 5810710052 นางสาวสายธาร ขันธศักดิ์ เภสัชศาสตร์ 
77 5811510055 นายพงศ์พล ภูวกาญจนะ เทคนิคการแพทย์ 
78 5811510006 นายจักรพงษ์   อินชัย เทคนิคการแพทย์ 


