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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คณะศิลปศาสตร์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี                
โครงการโควตาพิเศษ รอบที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2566 

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

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ด าเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
โครงการโควตาพิเศษส าหรับนักเรียน/นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี                     
ในปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับสมัครรอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ 15 – 25 กันยายน 2565 นั้น 

 คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์                  
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 โครงการโควตาพิเศษ รอบที่ 1 โดยให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
  1. ตรวจสอบรายชื่อและแนวทางการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ 
 2. เข้าร่วมคัดเลือก/สัมภาษณ์  ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 โดยสอบสัมภาษณ์                
ผ่านระบบออนไลน์ (Line Group) 
  3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ทางเว็บไซต ์ 
 

  ประกาศ  ณ วันที่  26  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

   

   

  (นางนุชลี  ทิพย์มณฑา) 
                                คณบดีคณะศิลปศาสตร์

https://libarts.rmutsv.ac.th/
https://facebook.com/LARMUTSV


สาขาวิชา วิธีการคัดเลือก/สัมภาษณ์ QR Code เข้าสอบสัมภาษณ์

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน

1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

2. สาขาวิชาการท่องเท่ียว สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

3. วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

4. วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

5. วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร (2 ปริญญา) สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

6. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

7. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

คณะศิลปศาสตร์



 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4 ปี)  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4 ปี)
ล าดับท่ี ล าดับท่ี

1 นางสาววรรณา ราชเพ็ชร 28 นางสาวญาตาวี นคร

2 นางสาวสุภาภรณ์ ด้วงคง 29 นายนราธร กาญจนะ

3 นางสาวยุพาวรรณ จันเขียว 30 นางสาวปทิตตา บุญก าเหนิด

4 นางสาวชนนิกานต์ ขุนพ่วง 31 นางสาวณัทธมนกาญจน์ แสงชู

5 นางสาวปรารถนา สุวรรณกาษ 32 นางสาวอารีรัตน์ ขวัญหนู

6 นางสาวกุณฑิรา ผกากรอง 33 นางสาวเกสรา ละออง

7 นางสาววิไลวรรณ จุฬาศิริวงศ์ 34 นางสาวตรีชฎา ชูพิทักษ์ธรรม

8 นางสาววรรณสิริ แก้วสวัสด์ิ 35 นางสาวณิชาภัทร เเก้วหนู

9 นางสาวพรพรรณ กุ้งทอง 36 นางสาวบุษรา วันปู

10 นายณัฐพล รองเมือง 37 นางสาววิมลณัฐ อ่อนกล้า

11 นางสาวมนฤดี กล่ินละออง 38 นางสาวปริยฉัตร แป้นทอง

12 นางสาวตีรณีย์ อินสุวรรโณ 39 นางสาวปณิตา สาวะดี

13 นางสาวจุฑามณี อิสสระ 40 นางสาวภัทรธิดา พุ่มเพรา

14 นายวันเฉลิม ถาวรสาร 41 นางสาวชนิตร์นันท์ สุบัน

15 นางสาวปรียาภรณ์ บุญสร้าง 42 นางสาวสาวิตรี ยียมเจริญ

16 นางสาวเขมวิกา เพ็ชรสกุล 43 นางชนนิดา นาวาทอง

17 นางสาวชัญญานุช ธรรมสูน 44 นางสาวธารวิมล แก้วทัศน์

18 นางสาวชุติกาญจน์ เเคล้วอ้อม 45 นางสาวปวริศา หวังนุ้ย

19 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีทิพย์ 46 นางสาวภัทราพร ไชยเสน

20 นางสาวณัฐวดี แก้วศรีจันทร์ 47 นางสาวสุณิสา จันทร์ด า

21 นางสาวกานต์พิชชา ศีรีภาพ 48 นางสาวจิรวดี ชูวาส

22 นางสาววรัชยา สักพุฒน์ 49 นางสาวกชกร คงดี

23 นางสาวณัฐฐา แก้วประดิษฐ์ 50 นางสาวรุ่งนภา บัณฑิตณรงค์

24 นางสาวนุชศรา ตลึงเพชร 51 นางสาวเปรมิกา ถาวรจิต

25 นางสาวศิริภัสร์ อรุณกุล 52 นางสาวอามีนา บิลสมัน

26 นายเมธาพันธ์ ขันแก้ว 53 นางสาวจุฑาทิพย์ นวลศรี

27 นางสาวสุทธิขา และเหล็ม 54 นางสาวปพัชญา ทองทรัพย์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565

          ช่ือ-สกุล         ช่ือ-สกุล



 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4 ปี)  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ ( 4 ปี)
ล าดับท่ี ล าดับท่ี

55 นางสาวกรกมล แก้วประสมวงศ์ 1 นางสาวรุ่งนภา หนูยก

56 นายศุภณัฐ สวาสด์ิธรรม 2 นายนายพุฒิเมธ ทองขจร

57 นางสาวปัณณพร แจ้งแก้ว 3 นายธีระยุทธ เสนจันทร์

58 นางสาวสิริวรรณ วรรณพงศ์ 4 นางสาวศิรดา สุขจิตร

59 นางสาวจาบิร อับดุลหละ 5 นางสาวปภัสสร ทองหอม

60 นางสาวเนตรนพัฒน์ มุสิกรันต์ 6 นางสาวปาณิสรา ยศถาวรีย์

61 นางสาวธัญพิชชา เพชรรัตน์ 7 นางสาวสุดารัตน์ ทวีจันทร์

62 นางสาวพัชราภรณ์ เพ็ชรพันธ์ 8 นางสาวธัญชนก สันติวิริยะกุล

63 นางสาวธันย์ชนก ทิพย์มณฑา 9 นางสาวอรัญญา สว่างจันทร์

64 นางสาวมัชฌิมา สุดจันทร์ 10 นางสาวแคทเธอลีน อาลี

65 นางสาวพุธิตา มากศรี 11 นางสาวเกสรา บุญทอง

66 นายภูมิสกุล เพชรมุทธา 12 นางสาวชุติกาญจน์ เเคล้วอ้อม

67 นางสาวดาริกา สุขแก้ว 13 นางสาวกันยารัตน์ ห่อทอง

68 นางสาวจัสมีนา แซะอาหลี 14 นางสาวติยากร จิตเอียด

69 นายฝัศรีย์ เส็นหีม 15 นายไกรกิตติ หัชบูรณ์

70 นางสาวอมิตตา สมพงศ์ 16 นางสาวสิรีธร แก้วสวัสด์ิ

71 นางสาวพรรภษา ราชจินดา 17 นายอัมรินทร์ สะศรี

72 นางสาวนัจญวา ยูซุฟ 18 นางสาวปพิชญา ด าช่วย

73 นายประพฤทธ์ บุระชัด 19 นางสาวฟารีด้า อ่อนอุ่น

74 นางสาวกชกร โพธิจุไร 20 นายฑิตย์ตะวัน จันทร์คง

75 นางสาวชฎาพร พินสุพรรณ์ 21 นางสาววิมลณัฐ อ่อนกล้า

76 นายฟาอีฟ บินดุเหล็ม 22 นางสาวสาวิตรี ยียมเจริญ

77 นายภาคภูมิ ส่งเสริม 23 นางสาวธารวิมล แก้วทัศน์

78 นางสาวฮาร์วานี อิทธิฤทธ์ิ 24 นายณัฐวุฒิ มุขแก้ว

79 นางสาวอริสา เเก้วเเสงขวัญ 25 นางสาวมัชฌิมา สุดจันทร์

80 นางสาวอมรรัตน์ เดชนุ้ย 26 นางสาวนิชาภัทร เถาว์เพ็ง

81 นางสาวอภิชญา สิโปด 27 นายภานุเดช คงบัวแก้ว

82 นายเจตน์พัทธ์ รองเดช 28 นางสาวสิริวรรณ วรรณพงศ์

83 นางสาวธัญชนก พฤติพิรัตน์ 29 นางสาวณัฐธิดา เสนรุย

84 นางสาวสุธางศ์ุรัตน์ หร่ินแก่น 30 นายเนติวิทย์ สุภากาญจน์

31 นางสาวชยาภรณ์ จงไข่

ช่ือ - สกุล         ช่ือ-สกุล



 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ (เทียบโอน)  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ ( 4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

1 นางสาวจิราวรรณ จิตรเท่ียง 6 นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณโณ

2 นางสาวสุกัญญา สุวรรณหงส์ 7 นางสาวจิรภิญญา นามสนธ์ิ

3 นางสาวธนพร อริยะพงศ์ 8 นางสาวโศธิดา จันทร์เเดง

4 นางสาวอรญา อสิพงษ์ 9 นางสาววรัญญา เรืองมณี

5 นางสาวปอรรัตน์ ศรีรอด 10 นางสาวณัฐญา กรุณกิจ

6 นางสาวปวรรณ พิพัฒน์ 11 นางสาวยุพนาถ พงค์เจริญ

7 นายธันยธร แก้วละเอียด 12 นางสาววรารัตน์ จิตภักดี

8 นางสาวอรินดา ดีสงคราม 13 นางสาววารุณี ศรีทอง

9 นางสาวสุวนันท์ ซอประยูร 14 นางสาวรุ่งนภา หนูยก

10 นายนพดล ศรีหะจันทร์ 15 นางสาวพัสดาภร พูลทรัพย์

11 นางสาวมณฑิรา ช่วยทองหอม 16 นางสาวณัฐณิชา สายสะเกษ

12 นางสาวอรอุมา นุมาศ 17 นางสาวดารารัตน์ เรืองเพ็ง

13 นางสาวศิรินภา ชัยทิพย์ 18 นางสาวราษฎร์์ฌรักษ์ วสุลีวรรณ์

14 นายสิทธิพงศ์ คงเรือง 19 นางสาวสุกันยา บุญเกษม

15 นายสหรัฐ นิลช่วย 20 นางสาวปรีดาพรรณ กูลเก้ือ

16 นางสาวอศัลยา เข็มจันทร์ 21 นายสิรภพ ฉิมเรือง

17 นางสาวณัฏฐธิดา รังษี 22 นางสาวอรปรียา นวลแก้ว

18 นางสาวชนิตสิรี เสนเอียด 23 นางสาวหน่ึงฤดี กุฬานุวัฒน์

19 นางสาวสิรินาถ แก้วมาก 24 นางสาวสุภาภรณ์ แซ่ว่อง

20 นางสาวชรินทร์ทิพย์ พรหมดวง 25 นางสาวมนัสชนก ทีปรักษ์พันธ์

21 นางสาวสรินญา ผลิผล 26 นางสาวณัทธมนกาญจน์ แสงชู

27 นางสาวธิดารัตน์ แก้วภักดี

 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ ( 4 ปี) 28 นางสาวชลธิชา เก้ือทองส้ัน

ล าดับท่ี 29 นางสาวพัชราวรรณ ไชยเสนะ

1 นางสาววิภาวรรณ ทองดอนใหม่ 30 นางสาวนาเดีย วิลันดาโสภณ

2 นางสาวนันธิดา ขุนศิริ 31 นางสาวมารีอา แก้วสุขแสง

3 นางสาวกัลยกร เฉลิมวงค์ 32 นางสาวณัฐนันท์ บุญทา

4 นางสาวณิชาภัทร ทรัพย์ด า 33 นางสาวถนอมสิน ชุมแสง

5 นางสาวปพิชญา จันทร์นวล 34 นางสาวศุภธิตา เพ็ชรหิน

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล

            ช่ือ-สกุล



 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ ( 4 ปี)  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ ( 4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

35 นายณัฐวุฒิ ชุมพล 64 นางสาวศุภสุตา บุญผลา

36 นางสาวอาภัสรา จิตรบุญ 65 นางสาวศศิวิมล พูลสวัสด์ิ

37 นางสาวอภิสรา รอดเสน 66 นายนพเดช บุญก าเนิด

38 นางสาวกัญญาณัฐ จันทวงศ์

39 นางสาวปวริศา โฆสกิตติกุล  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (เทียบโอน)

40 นางสาวบินตันร์ มนหลี ล าดับท่ี

41 นางสาวอารีรัตน์ ขวัญหนู 1 นางสาวจิราวรรณ แก้วโลก

42 นางสาวเกสรา ละออง 2 นางสาวอารดา แก้วเกล้ียง

43 นางสาวฐิติวรดา แซ่จิว 3 นายกิตติพล สุขสันต์

44 นางสาวธรรชนก ธรรมรักษา 4 นายเกรียงศักด์ิ สิทธิด ารงค์

45 นางสาวรินรดา ไชยภักดี 5 นางสาวคุณัญญา เต๋กอ๋อต้ง

46 นางสาวเบญญาภา มุสิกพันธ์ุ 6 นางสาวเกศกนก ใจงาม

47 นางสาวชนกนันท์ เต่งย่ีภู่ 7 นางสาวปิยธิดา รุจิระยรรยง

48 นางสาวศุภามน อาคมา 8 นางสาวพรพิมล กล่ินกล่อม

49 นางสาววรรณนิสา เพ็งสมบูรณ์ 9 นางสาวบัณฑิตา บุญสินธ์์

50 นางสาวชัญญานุช ศิรินุพงศ์ 10 นายเนติศักด์ิ เหมทานนท์

51 นางสาวจิรวดี ชูวาส 11 นางสาวอรพิมล สุวรรณรัตน์

52 นางสาวเปรมิกา ถาวรจิต 12 นางสาวพัชรา สุวรรณ์

53 นางสาวลักษณากรณ์ พงษ์จีน 13 นางสาวพรทิพย์ นุ้ยเน่ียว

54 นางสาวรุ่งนภา บัณฑิตณรงค์ 14 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีเรืองรัตน์

55 นางสาวชนิตรา มณีวงษ์ 15 นางสาวธัญญารัตน์ กาซิกา

56 นางสาวสุธิดา สังข์ทิพย์ 16 นายอภิวัฒน์ เเซ่เฮง

57 นางสาวกรองแก้ว สมน้อย 17 นางสาวตัสมิน กรมเมือง

58 นางสาวสิริวรรณ วรรณพงศ์ 18 นางสาวเรวดี เทพชุม

59 นายฉันทกร จันทสะโร 19 นางสาวสุนันทา พาหุบุตร

60 นายประพฤทธ์ บุระชัด 20 นางสาวชนากานต์ สังข์ทอง

61 นางสาวกนกวลัย นุ่นกลับ 21 นางสาวปภาวินี ยอดทอง

62 นางสาววรรณพร ชูถนอม 22 นางสาวสุทาวัลย์ พรหมจิน

63 นางสาวญาณิศา บ ารุงเพชร 23 นางสาวลัคณา หนูสีคง

          ช่ือ-สกุล

          ช่ือ-สกุล

        ช่ือ-สกุล



 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (เทียบโอน)  สาขาวิชาการท่องเท่ียว ( 4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

24 นางสาวขวัญฤทัย ธรรมรักษา 14 นางสาวญาณิกา ยุบลนิตย์

25 นางสาวทิพย์กมล จันทรา 15 นายศิวะดล ฉันทจิต

26 นางสาวขนิษฐา คุดอ้น 16 นางสาวสิริวรรณ วรรณพงศ์

27 นายชันวัฒน์ เหลืองรังษี 17 นายชานนท์ แซะหลี

28 นางสาวพุทธิตา ทองจุ้น 18 นางสาวแพรวไพลิน อนันต์สิริภิญโญ

29 นางสาวสุทธิตา กลักดวงจิตร์ 19 นางสาวนาฏตยา สุขสด

30 นางสาวสาธิยา พรหมรักษ์ 20 นางสาวป่ินพิชา อิสระภาพ

31 นางสาวประภัสสร ชาวปลายนา 21 นางสาวสุพัตรา จิตต์พร

32 นางสาวธาวินี ยอดสวัสด์ิ 22 นายชากีรีน หม๊ะหวัง

33 นางสาวสุภาวดี แก้วล าหัด 23 นางสาวขนิษฐา ทองชูช่วย

34 นางสาวชนิสรา สมบูรณ์ 24 นางสาวภัทรจิรา ชูทิพย์

35 นางสาวรัตนากร กล่ิน 25 นางสาวเปรมิกา ถาวรจิต

36 นางสาวสุภัชชา แซ่หลี 26 นายประพฤทธ์ บุระชัด

37 นางสาวสุนิสา อุไรรัตน์ 27 นางสาวกัลยาณี รัตนะ

28 นางสาวชัญญานุช ศิรินุพงศ์

 สาขาวิชาการท่องเท่ียว ( 4 ปี) 29 นางสาวธันยพร ทองแก้ว

ล าดับท่ี

1 นางสาวณัฐญา กรุณกิจ  สาขาวิชาการท่องเท่ียว (เทียบโอน)

2 นางสาวพัสดาภร พูลทรัพย์ ล าดับท่ี

3 นางสาววาศิณี สังข์หิรัญ 1 นางสาวอภิชญา สังวาลสุวรรณ์

4 นางสาวปาลินี ปาลคะเชนทร์ 2 นางสาวบัณฑิตา บุญสินธ์์

5 นางสาวเกศกนก รัตนะ 3 นางสาวฐิติมา ด ามี

6 นางสาวชลธิชา สุวรรณข า 4 นางสาวกมลวรรณ วังร่ม

7 นางสาวมนัสชนก คงค าแก้ว 5 นางสาวกุลิสรา ฤทธ์ิวงศ์

8 นางสาวอรัญญา นิลกาญจน์ 6 นางสาววรณัน แก้วสุข

9 นางสาวสโรชินี ร่มแก้ว 7 นางสาวอรวรรณ สุขศรี

10 นางสาววรางคณา สิงห์พรหม 8 นางสาวชฎาพร อ่อนทอง

11 นายอับดุสสลาม จันตา 9 นางสาวกวิสรา เม่งช่วย

12 นางสาวสรวีย์ โสแก้ว 10 นางสาวพัณณิตา บุตรกริม

13 นายวรวิช ยกก าพล 11 นางสาวจิรัชยา พันธวงศ์

       ช่ือ-สกุล

       ช่ือ-สกุล

            ช่ือ-สกุล

       ช่ือ-สกุล



 สาขาวิชาการท่องเท่ียว (เทียบโอน)  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ล าดับท่ี

12 นางสาวกิตติมา รัตนานุกูล ล าดับท่ี

13 นางสาวสุมิตตา เสนะกูล 16 นางสาวธัญญาภรณ์ ช่วยบุญ

14 นางสาวปาริตา จินา 17

15 นางสาวพุธิตา พรรณราย 18 นางสาวอสมาภรณ์ รัมนา

16 นางสาวปิยะมาศ เมฆข า 19 นางสาวณิชารีย์ หนุนอนันต์

17 นางสาวภัทรวดี แก้วได้หนู 20 นางสาวสุธิดา เพชรรักษ์

18 นางสาวสุธารัตน์ เนียมสุ่น 21 นายภูริ หะหวัง

19 นางสาวกุลณัฐ แก้วนพรัตน์ 22 นางสาวจุฬารัตน์ นวลละออง

20 นางสาวนภัสสร แจ้งสว่าง 23 นางสาวเปมิกา เหมือนเนียม

21 นางสาวพิมมณี เพชรัตนมุณี 24 นายวรากร รักชาติ

25 นางสาวตีรณีย์ อินสุวรรโณ

 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร 26 นางชุติมณฑ์ จันทร์สว่าง

27 นางสาวกิตติยา พิทักษ์วงค์

ล าดับท่ี 28 นางสาวธนัญญา เอียดหนู

1 นางสาวชนากานต์ มะยะกูล 29 นางสาวจุฑามาศ โพธ์ิฆัง

2 นางสาวสุฐิติมา นพมาตร์ 30 นางสาวณัฐณิฌา ชิตสุข

3 นางสาวทดสอบระบบ คณะศิลปศาสตร์ 31 นางสาวพรสวรรค์ สินจินา

4 นางสาวปิยนุช สุขสังข์ 32 นางสาวปทิตตา เรืองแก้ว

5 นายนิติพล เจ๊ะพงศ์ 33 นางสาวแอนนา ธรรมเดโช

6 นางสาวกันติมา หมันเจริญ 34 นางสาวเคธ เกอร์แนท

7 นางสาวอินทิรา บุญส่ง 35 นางสาวนภัสสรา อ่อนสง

8 นางสาวธันย์ชนก เเก้ววิชิต 36 นางสาวพรนภา ทองสินธ์ุ

9 นางสาวสิรินทรา ช านาญหาญ 37 นางสาวปริญา ศรียวง

10 นางสาวมุทิตา ล่องแก้ว 38 นางสาวชาลิสา คงกระจ่าง

11 นางสาวสุทธิกานต์ เพชรบุรี 39 นางสาวฟ้าใส นาคสุวรรณ์

12 นางสาวกฤติยา ช่วยนุภาพ 40 นางสาวธัญพิชชา อุไรกุล

13 นางสาวชนกนันท์ ชูปาน 41 นางสาวเปรมศินี ไชยชิตร

14 นางสาวอลิสสรา มหาวิเศษศิลป์ 42 นางสาวปนัสยา บุญเกิด

15 นายธีรยุทธ แจ่มจันทา 43 นางสาวชุติมา แก้วเงิน

          ช่ือ-สกุล

          ช่ือ-สกุล

            ช่ือ-สกุล

วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ( 4 ปี)

วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ( 4 ปี)



 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

44 นางสาวปาณิสรา เรืองอร่าม 72 นางสาวลักษิกา บุญราศรี

45 นางสาวศศิรดา รัตนกาญจน์ 73 นางสาวลักษณากรณ์ พงษ์จีน

46 นางสาวอุบลวรรณ สีญะพันณ์ 74 นางสาวฮาร์วานี อิทธิฤทธ์ิ

47 นางสาวอภิชญา โตะหมีน 75 นางสาวชนิตรา มณีวงษ์

48 นางสาวสุพรรษา นพรัตน์ 76 นางสาวปาลิดา กาญจนพันธ์

49
นางสาวนางสาวธันย์
ชนก ชูแสง 77 นางสาวปาลิตา ชูศรีสงคราม

50 นายศักดาฤทธ์ิ สังข์สนาม 78 นางสาวกัลยารัตน์ ศัจจะโพชน์

51 นางสาวบัณฑิตา จันทเลิศ 79 นางสาววันวิสาข์ ไตรรัตน์

52 นางสาวเบ็ญญาภา สุวรรณมณี 80 นางสาวณัฐกมล โอรัญรักษ์

53 นางสาวนภัสสร ทองยัง 81 นางสาวอัจฉราภรณ์ แสงพยับ

54 นางสาวเปมิกา คงบางปอ 82 นางสาวณัฐญา บิลเหล็บ

55 นางสาวอรพินท์ ทองสง 83 นางสาวนันท์นภัส ชูฉวี

56 นางสาวเปมิกา พรรณราย 84 นางสาวจินตนา ชัยรัมย์

57 นายอัฑฒกร แซ่เจ่น 85 นายประพฤทธ์ บุระชัด

58 นางสาวหงษ์ณภัทร ทองวงศ์ 86 นางสาวภารดี จิรธรรมไพบูลย์

59 นางสาวญานิกา อ่อนทอง 87 นางสาวญาณิศา จิระกุล

60 นางสาวกัลย์สุดา แป้นเส้ง 88 นายวิวิธชัย เจริญทรัพย์ย่ิง

61 นางสาวธนัชพร เสถียรรังสฤษด์ิ 89 นางสาวต่วนซาลีฟะนาเดีย เสะอุเซ็ง

62 นายธีรพล ศรีสุวรรณ 90 นางกรกฎ ก้านก่ิง

63 นางสาวภาสิณี พุ่มชัย 91 นางสาวลักษมี เพ่ิมพูนนิติธรรม

64 นางสาวศิริ ชูสุวรรณ 92 นางสาววิภาดา เสริมสกุลชาติ

65 นางสาวเกศริน หมัดศิริ 93 นางสาวซาลีน่า ชอบงาม

66 นางสาวชัญญานุช ศิรินุพงศ์ 94 นายชลธาร อ้วนชุม

67 นางสาวจิดาภา ขอมคง

68 นางสาวอัมริน สุวรรณชาตรี

69 นางสาวกัญญ์วรา รัตนวงค์

70 นางสาวจักราวดี บัญชา

71 นางสาวจิรวดี ชูวาส

วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ( 4 ปี) วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ( 4 ปี)
          ช่ือ-สกุล           ช่ือ-สกุล



 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

1 นายอาดัม โตะกีเลาะ 6 นางสาวณัฐณิชา แก้วหนู

2 นายกรวิก รัตนรัตน์ 7 นางสาวธนพร แซ่เซียว

3 นายกิตติพงษ์ สายสะโร 8 นางสาวโสภิตา บุญถึง

4 นายปวริศร สุขสวัสด์ิ 9 นางสาวธิตินันท์ ใจซ่ือกุล

5 นางสาวเพชรมณี ทองเกตุ 10 นางสาววิลาวัณย์ จอกเกล็ด

6 นางสาวเชฐสุดา หวานสนิท 11 นางสาวธนัชพร ครูนิลอาจ

7 นางสาวพรชิตา ธานนต์ 12 นางสาววรินทร ศรีมงคลประเสริฐ

8 นางสาวประภัสสร สุวรรณรัตน์ 13 นางสาวไอรดา เล่งวงค์

9 นางสาวปวริศา ไกรทอง 14 นางสาวนิศากร เพ็ชรเพ็ง

10 นางสาวรวิวรรณ หนูร 15 นายศรัณย์ภัทร ส าเภาทอง

11 นางสาวสุพิชญา จันทรชิต 16 นางสาวเพชรฉวรรณ จันทร์ประดิษฐ์

12 นายอมรเทพ ขจรสุวรรณ์ 17 นางสาวลักษณากรณ์ พงษ์จีน

13 นายธนทัต เสนปาน 18 นางสาววรรณกานต์ ทองสุริวงค์

14 นายอภิสิทธ์ิ รักงาม 19 นางสาวธารวิมล แก้วทัศน์

15 นางสาวบังอร จ าแบบ 20 นางสาวเปรมิกา ถาวรจิต

16 นางสาวพัณณิตา ภมรานนท์ 21 นางสาวนริสรา จันทะฤาชา

17
นางสาวนางสาวสู
ฮัยเฟีย

ซ าซี

18 นางสาวอมรลักษณ์ จันผลึก  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

19 นางสาวศศิธร ซ่อนกล่ิน

ล าดับท่ี

 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร 1 นางสาวปิยะรัตน์ ด าชุม

2 นางสาวณิชกุล เรืองแก้ว

ล าดับท่ี 3 นางสาวธิตินันท์ ใจซ่ือกุล

1 นางสาวกนกวรรณ บุญทนาดอน 4 นางสาวปรียากร บุญมี

2 นางสาวสิริวิมล เสนาชู 5 นางสาวณัฐนิชา ขุนเศษ

3 นางสาวณัฐวิภา หนูมา 6 นางสาวชาลิสา สมเพชร

4 นางสาวชนิกานต์ แก่นสัง 7 นางสาวไอรดา เล่งวงค์

5 นางสาวกัญญาภา ชูช่วย 8 นางสาวจิรวดี ชูวาส

         ช่ือ-สกุล

วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (เทียบโอน)      วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2+2 (4 ปี)
      ช่ือ-สกุล       ช่ือ-สกุล

     วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2+2 (4 ปี)
      ช่ือ-สกุล

     วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร (4 ปี)



 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ล าดับท่ี

9 นายนัด ทองขวัญ 

10 นางศิริพาลักณ์ โสพันธ์

11 นางสาวธารวิมล แก้วทัศน์

12 นางสาวนริสรา จันทะฤาชา

13 นางสาวณัฏฐณิชา ซ้ายหนู

     วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร (4 ปี)
         ช่ือ-สกุล
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