
ล ำดบั รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล ส ำนักวิชำ /หลักสูตร ประเทศทีส่นใจ

1 61101804 

 นายเจษฎา สืบกระพันธ์ นวัตกรรมการเกษตรและการ

ประกอบการ สหรัฐอเมริกา

2 61102893 

 นายณัฐภัทร เจียรบุตร นวัตกรรมการเกษตรและการ

ประกอบการ ญีปุน่

3  61104063 

 นางสาวนริศรา สุพาวัตร นวัตกรรมการเกษตรและการ

ประกอบการ ญีปุ่น่

4 61123246 

 นางสาวอัสมะห์ ยูโสะ นวัตกรรมการเกษตรและการ

ประกอบการ ญีปุน่

5 61101168 คุณาพร โสพันธ์ ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ นิวซีแลนด์

6 61102331 ซีรีน ยูวาเต๊ะ ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ มาเลเซีย

7 61103297 ทิพย์อรุณ สุพรรณพงศ์ ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ สิงคโปร์

8 61104709 เนริสา ไชยฤกษ์ ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ สิงคโปร์

9 61108668 ศุภลักษณ์ จิตจรัญ ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ สหรัฐอเมริกา

10 61108932 สิตานันท์ กลับกล่ัน ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ นิวซีแลนด์

11 61108940 สิทธิณี พรหมสุวรรณ์ ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ สิงคโปร์

12 61109179 สุดารัตน์ เจตนา ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ นิวซีแลนด์

13 61109393 สุพรรณิกา ทองมากกุล ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ สหรัฐอเมริกา

14 61110078 อรรฆย์พงศ์ พักตร์จันทร์ ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ มาเลเซีย

15 61110227 อลิสา อามะ ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ มาเลเซีย

16 61110359 อันดา แก้วประสิทธิ์ ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ มาเลเซีย

17 61112116 นายนิธิพงศ์ คงปล้อง ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ สิงคโปร์

18 61113668 สุกัญญา กันโต ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ สหรัฐอเมริกา

19 61115515 ภัทราภรณ์ อินทร์จันทร์ ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ ไต้หวัน

20 61116174 ณัฐณิชา บุญมนต์ ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ เวียดนาม

21 61116323 Thipok Sunyano ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ ญีปุ่น่

22 61116414 นิรอมซีย์ นิเยะ ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ มาเลเซีย

23 61118931 นางสาววิไลลักษณ์  คาบุตร ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ นิวซีแลนด์

24 61120242 อภิวัฒน์ บุญเพ็ง ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ นิวซีแลนด์

25 61120432 ณัฐชยา สิงหเสม ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ นิวซีแลนด์

รำยชื่อนักศึกษำชั้นปทีี ่2 ปกีำรศึกษำ 2562 (รหัส 61) ลงชื่อสนใจออกปฏิบตัิสหกิจศึกษำต่ำงประเทศ



26 61120572 ซารีนา ดะโห้ ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ ออสเตรเลีย

27 61120572 ซารีนา ดะโห้ ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ ออสเตรเลีย

28 61120739 เบญจมาพร มีเศษ ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ มาเลเซีย

29 61121075 กานต์สินี แซ่ชิ้น ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ สิงคโปร์

30 61121380 นางสาวนัจมีน มะกูวิง ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ มาเลเซีย

31 61121778 วรพจน์ ไพศิลป์ ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ นิวซีแลนด์

32 61122172 นางสาวจุฑามาศ ทับทิม ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ อังกฤษ

33 61122362 นริศ กันทวีชัย ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ อังกฤษ

34 61122404 นูรไลลา อารียู ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ มาเลเซีย

35 61122909 จิรพาพร ภาระบาล ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ สหรัฐอเมริกา

36 61123030 มิ่งขวัญ ดารากัย ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ สิงคโปร์

37 60113669 นายปรวีร์ ปานมาศ การจัดการสารสนเทศดิทัล ออสเตรเลีย

38

นางสาว ฟาติณนาตาชา พันธ์ไทย

เทคโนโลยีการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ยังไม่ระบุ

39

นางสาว ฟาติณนาตาชา พันธ์ไทย

เทคโนโลยีการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ยังไม่ระบุ

40 62100862 กิ่งแก้ว สมมารถ สาธารณสุขศาสตร์ ออสเตรเลีย

41 62104914 นาดียา มูน๊ะ สาธารณสุขศาสตร์ ออสเตรเลีย

42 61120580 ซุลกอรนัยน์ แตรอแม็ง สาธารณสุขศาสตร์ -

43 62107628 มารีนา ซาเมาะ สาธารณสุขศาสตร์ ออสเตรเลีย

44 62110192 สุกัญญา อ่าวลึกน้อย สาธารณสุขศาสตร์ มาเลเซีย

45 61121190 ซีตีนอร์ฟารัส ยูโซ๊ะ สาธารณสุขศาสตร์ ออสเตรเลีย

46 61118618 มาริสา โถชาลี สาธารณสุขศาสตร์ ญีปุ่น

47 61114153 อาภัสรา นุ้ยทรัพย์ สาธารณสุขศาสตร์ ไม่ประสงค์

48 61121711 มูฮ าหมัดกัดดาฟี เจ๊ะโก๊ะ สาธารณสุขศาสตร์ ออสเตรเลีย

49 61111225 จีระนันท์ ก้าวล่ิม สาธารณสุขศาสตร์ เกาหลี

50 61114047 อรวรรณ ฤทธิสังข์ สาธารณสุขศาสตร์ -

51 61113924 อทิตยา เจริญรูป สาธารณสุขศาสตร์ -

52 61119152 โสรยา อักษร สาธารณสุขศาสตร์ -



53 60144896 สุรัญญา มีทอง สาธารณสุขศาสตร์ -

54 61120275 อัฟนาน สะมัลาเต๊ะ สาธารณสุขศาสตร์ ออสเตรเลีย

55 61119962 มูฮัมหมัดซารีฟ เหงบารู สาธารณสุขศาสตร์ ไต้หวัน

56 61122545 มนทิรา มารยา สาธารณสุขศาสตร์ -

57 60141850 ธัญชนก ทองประดู่ สาธารณสุขศาสตร์ ออสเตรเลีย

58 60120474 ณัฐณิชา มาศนุ้ย สาธารณสุขศาสตร์ ออสเตรเลีย

59 60147063 ซูวัยบะห์ แวยะ สาธารณสุขศาสตร์ ออสเตรเลีย

ล ำดบั รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล ส ำนักวิชำ /หลักสูตร ประเทศทีส่นใจ

1 60113669 นายปรวีร์ ปานมาศ การจัดการสารสนเทศดิทัล ออสเตรเลีย

2 60114212 นางสาวพรรณิอร รักสองหมื่น การจัดการสารสนเทศดิทัล ออสเตรเลีย

3 60118320 นายสันต์ิฤทัย พรหมณี การจัดการสารสนเทศดิทัล ออสเตรเลีย

4 60141827 นายฤทธิชัย ธัมโร การจัดการสารสนเทศดิทัล ออสเตรเลีย

5 60142494 นางสาวแนนซ่ี อรมณ์ การจัดการสารสนเทศดิทัล ออสเตรเลีย

6 60144094 นายศรัณยู เกตุเกล้ียง การจัดการสารสนเทศดิทัล มาเลเซีย

7 60144714 นางสาวสุตาภัทร ฉิมพิมล การจัดการสารสนเทศดิทัล มาเลเซีย

8 60145133 นายอนุชิต แก้วจันทร์ การจัดการสารสนเทศดิทัล มาเลเซีย

9 60146172 นายปิยพัทธ์ แสงกระจ่าง การจัดการสารสนเทศดิทัล ออสเตรเลีย

รำยชื่อนักศึกษำชั้นปีที ่3 ลงชื่อสนใจออกปฏิบัตสิหกิจศึกษำตำ่งประเทศ ภำค 3/2563


