
นักศึกษามีรายช่ือดังกล่าว ติดต่อรับเอกสารได้ทาง Google Form ภายใน 31 พ.ค. 2565
รับได้ท่ีส านักงานสหกิจศึกษา หรือ ส่งทางไปรษณีย์ค่ะ
มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อพ่ีภคนิตย์  โทร. 0-7547-6307 วันเวลาท าการ

ล ำดับ รหัส ช่ือ สกุล หลักสูตร
1 62115944 นางสาวภาวิณี บุณยะโชติ อุตสาหกรรมการบริการ
2 62111489 นายอัมมาร์ หะสะไนย อุตสาหกรรมการบริการ
3 62106620 นางสาวพัชรินทร์ คงนุ่น อุตสาหกรรมการบริการ
4 62110499 นางสาวสุพรรษา พรมมา อุตสาหกรรมการบริการ
5 62108386 นางสาวลักษิกา คงบุญ อุตสาหกรรมการบริการ
6 62104021 นางสาวธมลวรรณ ทองพบ อุตสาหกรรมการบริการ
7 62105358 นางสาวเบญญทิพย์ ชุมพงษ์ อุตสาหกรรมการบริการ
8 62105945 นางสาวปาริชาติ ขนอม อุตสาหกรรมการบริการ
9 61123212 นางสาวสุมาลี หนูชูสุข อุตสาหกรรมการบริการ
10 61123204 นางสาวสุพรรณี สะเหม๊าะเหม อุตสาหกรรมการบริการ
11 61109062 นางสาวภูษณิศา  ก าลังเก้ือ อุตสาหกรรมการบริการ
12 61120093 นางสาวศุทธดา ทองรักษ์ อุตสาหกรรมการบริการ
13 62108261 นางสาวรุจิษยา แผ่นทอง อุตสาหกรรมการบริการ
14 62104948 นางสาวนาถนฎา นิยมแก้ว อุตสาหกรรมการบริการ
15 61107512 นางสาวลลิตา มีแก้ว อุตสาหกรรมการบริการ
16 61100624 นางสาวกันยา มีแก้ว อุตสาหกรรมการบริการ
17 61106027 นางสาวพรรณกร เสวกวรรณ อุตสาหกรรมการบริการ
18 61119350 นางสาวแอนลีน ช่วยบ ารุง อุตสาหกรรมการบริการ
19 61116653 นายพิสุทธ์ิ ภัททิยากุล บริหารธุรกิจ (การเงิน)
20 61109294 นางสาวสุธิตรา สมปรีดา บริหารธุรกิจ (การเงิน)
21 61115077 นางสาวสุณิสา ร่างใหญ่ เศรษฐศาสตร์
22 60113644 นายปภาวิน อินทรัตนพล เศรษฐศาสตร์
23 61117834 นายชัยธวัช เสนพงศ์ เศรษฐศาสตร์
24 61115168 นายกร เอนกชัย บริหารธุรกิจ (การตลาด)
25 61115754 นางสาวอมราวดี ผกามาศ วิศวกรรมไฟฟ้า
26 61100509 นางสาวกัญญารัตน์ ด าคุ้ม วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
27 61114302 นางสาวกัลยรัตน์ แซ่ล่ิม วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
28 61113247 นางสาววิภาวี ทรัพย์แก้ว อนามัยส่ิงแวดล้อม
29 61112736 นางสาวฟิตรี แมเยะ อนามัยส่ิงแวดล้อม
30 61114344 นางสาวจิราภรณ์ ถ่ินกาญจน์ ภาษาจีน
31 61122867 นายพิริย พิรัตน์ ภาษาจีน

รำยช่ือนักศึกษำสหกิจศึกษำภำคกำรศึกษำท่ี 3/2564  
ท่ีมีหนังสือรับรอง/วุฒิบัตร จำกสถำนประกอบกำร
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32 61101150 นางสาวคุณัญญา พลวสสกนธ์ ภาษาจีน
33 61120739 นางสาวเบญจมาพร มีเศษ ภาษาอังกฤษ
34 61120820 นางสาวภัชชา เดชสุวรรณ ภาษาอังกฤษ
35 61111464 นางสาวญาณินท์ ทับเพชร ภาษาจีน
36 61116323 นายธิปก สัญญาโณ ภาษาอังกฤษ
37 61116414 นายนิรอมซีย์ นิเยะ ภาษาอังกฤษ
38 61120275 นางสาวอัฟนาน สะมะลาเต๊ะ อนามัยส่ิงแวดล้อม
39 61119434 นางสาวกุลณัฐ กูลเก้ือ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล
40 61122545 นางสาวมนทิรา มารยา อนามัยส่ิงแวดล้อม
41 61104782 นางสาวบัวชมพู ธนบัตร อนามัยส่ิงแวดล้อม
42 61108841 นางสาวสโรชา สนาน้อย อนามัยส่ิงแวดล้อม
43 61118949 นางสาววีรวรรณ เถนว้อง อนามัยส่ิงแวดล้อม
44 61119152 นางสาวโสรยา อักษร อนามัยส่ิงแวดล้อม
45 61103552 นางสาวธมลวรรณ อินทอง อนามัยส่ิงแวดล้อม
46 61102950 นายณัฐวุฒิ หยังกูล รัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
47 61104444 นางสาวนิธินาถ แซ่ต้ัง รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
48 61112884 นางสาวมนัสชนก เล่ียมแก้ว รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
49 61117966 นางสาวจิณณ์วรัชญา โสมจันทร์ รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
50 61117990 นายณัฐสิทธ์ิ ศรีเป้า รัฐศาสตร์ (ปกครอง)
51 61108676 นายศุภวิชญ์ สงเกตุ รัฐศาสตร์ (ปกครอง)
52 61111548 นายณัชพล ใจมุ่ง รัฐศาสตร์ (ปกครอง)
53 61118642 นายมูฮัมหมัดอันวาร์ วาเงาะ รัฐศาสตร์ (ปกครอง)
54 61100558 นางสาวกัญญารัตน์ หัตถิยา รัฐศาสตร์ (ปกครอง)
55 61111399 นายชัยณรงค์ ทองผล รัฐศาสตร์ (ปกครอง)


