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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คณะศิลปศาสตร์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี                
โครงการโควตาพิเศษ รอบที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2566 

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

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ด าเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม ่
โครงการโควตาพิเศษส าหรับนักเรียน/นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี                     
ในปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับสมัครรอบที่  2  ตั้ งแต่วันที่  12 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่                           
25 พฤศจิกายน 2565 นั้น 

 คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์                  
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 โครงการโควตาพิเศษ รอบที่  2                       
โดยให้ผู้สมัครปฏิบัติดังต่อไปนี้  
  1. ตรวจสอบรายชื่อและแนวทางการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ 
 2. เข้าร่วมคัดเลือก/สัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยสอบสัมภาษณ์                
ผ่านระบบออนไลน์ (Line Group) 
  3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ทางเว็บไซต์  
 

  ประกาศ  ณ วันที่  29  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

   

   

  (นางนุชลี  ทิพย์มณฑา) 
                                คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

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


สาขาวิชา วิธีการคัดเลือก/สัมภาษณ์ QR Code เข้าสอบสัมภาษณ์

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

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน



 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4 ปี)  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี
1 นางสาวกชกร สิงห์สุวรรณ 28 นางสาวอิงกมล นกเพชร

2 นายวิษณุ ด าแก้ว 29 นางสาวอรปรียา บุญคล่อง

3 นางสาวฤทัยทิพย์ สุวรรณมณี 30 นางสาวอันดามัน พันทิพย์

4 นางสาวเพ็ญพิชชา ช่วยวงศ์ 31 นางสาวศศิกานต์ แก้วทวี

5 นางสาวณัฏฐณิชา วงษ์นิกร 32 นางสาวณัฐณิชา โกกิละวาที

6 นางสาวพิชญธิดา รอดชุม 33 นางสาวกฤตวรรณ ทองมาก

7 นางสาวเกสรา ณ ปลัด 34 นายจรินทร ผอมเส้ง

8 นางสาวสุทธิดา จิระโร 35 นางสาวน  าบุตร สิริพรรณตระกูล

9 นางสาวสิริกัญญา เทพสุริวงค์ 36 นายณัฐพล ทรัพย์นวล

10 นางสาวอังคนางค์ พรหมรักษ์ 37 นางสาววณิดา หมีทอง

11 นางสาวยารินดา สายสะอิด 38 นางสาวอลิศา พรหมวิหาร

12 นางสาวอรวรรยา เศวตวรรณ์ 39 นางสาวศิรัญญา ขาวน้อย

13 นางสาวจารุวรรณ สันตะพันธ์ 40 นางสาวนัสธินี กาเส็มส๊ะ

14 นางสาวปวริศา เจริญลาภ 41 นางสาวอรพิมล คงไสย

15 นางสาวกรรณิกา สาคร 42 นางสาวปิยากร ทองชู

16 นายฉัตรณรงค์ ก าพุธ 43 นางสาวสุชาดา หนูปลอด

17 นายธนศักด์ิ ใส่ละม้าย 44 นางสาวสรรเพชุดา นาคจันทร์

18 นางสาวกรรณิการ์ สุขยะฤกษ์ 45 นางสาวสราศิณี เหมมา

19 นางสาวกริษฐา ฤทธินภากร 46 นางสาวชาลิสา โสภีช านาญการ

20 นางสาวอาลิษา หนูมาก 47 นางสาวอิสริยาภรณ์ โปชู

21 นายอาดี หลีเผือด 48 นางสาวปริยากร มะลิแก้ว

22 นางสาวอริยา จิวะวุฒิ 49 นางสาวพิชชาภา สุกกระ

23 นางสาวจุฬารัตน์ นวลละออง 50 นางสาวอรุณภรณ์ บุญรินทร์

24 นายอรรถพร เทศทอง 51 นางสาวอัสมา หมัดบิลเฮด

25 นางสาวณัฐชยา เพ็ชรช านาญ 52 นางสาวยาวาเรศ ลีเฮ็ม

26 นางสาวณัฐกานต์ สูเด็น 53 นางสาวสินิตทรา ขวัญสง่า

27 นางสาวอัญชิษฐา เกตุแก้ว 54 นายณัฐนันท์ เเสงไทยรักษ์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

                  ช่ือ-สกุล                  ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๑/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4 ปี)   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

55 นางสาวพิมพ์พิษา เเก้วสมทอง 82 นางสาวมนัญชยา แก้วกูล

56 นางสาวพัชร์สิตา ธนโชติสุรเสถียร 83 นางสาวธนัชชา ฤทธิเดช

57 นางสาวกุลธิดา อินทรัตน์ 84 นางสาวรัชฎาภรณ์ หลีหมัน

58 นางสาวกนกพร เสนาจิตร 85 นางสาวศิรินทรา พุฒจันทร์

59 นางสาวทรรศนีย์ มณีโชติ 86 นายวานิช ทองสิพพัญญู

60 นายพงศ์วรินทร์ พรหมแก้ว 87 นางสาวกรรณิการ์ เต็มเบ่ียม

61 นายลัทธพล อินทรา 88 นางสาวลลิดา บิลมะหมุด

62 นายพงศกร ทองแก้ว 89 นางสาวสุดารัตน์ ทองแป้น

63 นางสาวมะลิวรรณ แปรชน 90 นางสาวสุชานันท์ คงเทพ

64 นางสาวปวีณา สีนาเคน 91 นายสุพิชญา บุญเรือง

65 นายปุญญพัฒน์ ศิริวรรณ 92 นางสาวปาลิตตา โกบเเม็ง

66 นางสาวพนิดา ชูเกื อ 93 นางสาวกรองแก้ว สมน้อย

67 นายภูชิสส์ ไชยยอดเเก้ว 94 นางสาวบัญฑิตา ชูรัตน์

68 นางสาวณิษา นะระโต 95 นางสาวติยากร จิตเอียด

69 นางสาวไปรยา ขวัญทอง 96 นางสาวกัลยรัตน์ ร่างถ่ินแก้ว

70 นางสาวปานไพลิน ชนะศรี 97 นางสาวพัชราภา เขียวแต้ม

71 นางสาวนาดา ภัยเนียม 98 นางสาวลภัสลดา สมขวัญ

72 นายกฤตเมธ สุนสระบุตร 99 นายสันติวัฒน์ สุบรรณน้อย

73 นางสาวสุดารัตน์ ทองหนู 100 นางสาววีรญา แก้วมณี

74 นางสาวอนัญธญา แก้วเมืองกลาง 101 นายศักด์ิสฤษฏ์ิ พฤกษวานิช

75 นางสาวพานิกา เมืองจันทร์ 102 นางสาววริยา หง้าฝา

76 นางสาวหน่ึงฤทัย เสมอมาศ 103 นางสาวชลฐิฌา ขาวผ่อง

77 นายภัชรพล บัวคง 104 นางสาวลาภินี อินทการ

78 นางสาวประกามาศ ขวัญแก้ว 105 นางสาวนินอร์รี ดอลี

79 นางสาวพศิกา สุระกา 106 นายรัชชานนท์ สรเพ็ชร

80 นางสาวรุจิรา สุวรรณค า 107 นางสาวกนกวรรณ คงเอียด

81 นางสาวประสิตา ก่ึงเล่ียน 108 นางสาวบุษกร พริกบางเข็ม

                  ช่ือ-สกุล                   ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๒/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4 ปี)   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

109 นางสาวดารารัตน์ เรืองเพ็ง 136 นางสาวจิรนันท์ หัสนีย์

110 นางสาววิลาธินี ข านุรักษ์ 137 นางสาวนภสร สามัคคี

111 นางสาวนันทิดา นวลอม 138 นายธนกฤต เพ็ชรเพ็ง

112 นางสาวมลวิภา เปียคล้าย 139 นางสาวซีร่า หมัดอาหลี

113 นายนัทธชัย นุ่นทองหอม 140 นางสาวธาวินี แม

114 นางสาวกัญชพร สังขสัญญา 141 นางสาวณิชา ปลอดแก้ว

115 นางสาววันวิสาข์ ธาตุมาศ 142 นางสาวจุฑามาศ โพธ์ิฆัง

116 นางสาวจารุวรรณ กาญจนมุณีย์ 143 นางสาวธิดารัตน์ รัตนะ

117 นายจิรกฤต จีระปัญญา 144 นางสาวกมลรัตน์ ส่งแสง

118 นางสาวนุสเดียน่า บุตรหลัง 145 นางสาวสุนิตา หมาดเต๊ะ

119 นายนนทวัฒน์ อาดบ ารุง 146 นางสาวเกศณี เจะบือราเฮง

120 นางสาวสุธิมา หอมทรัพย์ 147 นางสาวเบญจวรรณ แก้วทอง

121 นางสาวนัสรีนา ยาโงะ 148 นางสาวทิพาวรรณ เทียนย่ี

122 นางสาววันนิตา ลาเตะ 149 นางสาววรรณวิภา แสงประสิทธ์ิ

123 นางสาวณัจฉรียา เกื อสุข 150 นางสาวปรางวลี เดชบิลหมัด

124 นางสาวพาธิดา ขนิษฐรัตน์ 151 นางสาวนาดียา จิสวัสด์ิ

125 นายวิทวัส เเป้นจ ารัส 152 นางสาวซิลมี มะหมีน

126 นางสาวพณัฐดา แก้วพวงค์ 153 นางสาวกันต์กนิษฐ์ บุญยรัตน์

127 นางสาวซูรียานา มูดอ 154 นางสาวศุภวรรณ รอโซยล๊ะ

128 นางสาวกุลธิดา วุ่นดี 155 นายภูมิพัฒน์ พูนภักดี

129 นางสาวศิโรรัตน์ เกื อทองสั น 156 นางสาววิไลรัตน์ สงวนโสตร

130 นายพาคินทร์ ห้วยลึก 157 นางสาวลัลน์ลลิต เกิดคง

131 นายศุภชัย นิลสุพรรณ 158 นางสาวกชกร ยศเตา

132 นายธนวัฒน์ ตระกูลชินรัตน์ 159 นางสาวจิรัศยา ประไพวงศ์

133 นางสาวอินท์ทิวา สุขเอ่ียม 160 นายศุภณัฐ วงษ์เลี ยง

134 นายการาฟี วานิ 161 นางสาวธิดารัตน์ รองสวัสด์ิ

135 นางสาวอิงกมล ฤทธิเนียม 162 นายพัทธนันท์ สุขสวัสด์ิ

                  ช่ือ-สกุล                   ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๓/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4 ปี)   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

163 นางสาวปาริฉัตร โมลานิล 190 นาย้้เจริญจิตต์ อินทสโร

164 นางสาวจัยดาอ์ ธานมาศ 191 นายจิตติพัฒน์ ศิริธรรม

165 นางสาวนารีรัตน์ พร้อมมูล 192 นางสาวซันวา ขุนจันทรัตน์

166 นางสาวเบญจรัตน์ ชูจิตร 193 นางสาวภิชญา เพชรพรหม

167 นางสาวอมรรัตน์ เดชนุ้ย 194 นางสาวหทัยทิพย์ เจริญรูป

168 นางสาวธิติมา ศรีรักษา 195 นายณัฐวุฒิ ป่ากว้าง

169 นายกษิดิศ ประดับ 196 นางสาวโซเฟีย นิยมเดชา

170 นางสาวทิพวรรณ ตุดนายหนู 197 นางสาวอรวี ศรีพรมทอง

171 นางสาวลักขณา เอียดแก้ว 198 นางสาววริศรา บุญมี

172 นางสาวอมรรัตน์ จองนุ่ย 199 นายณัฐวุฒิ พรทอง

173 นางสาวจิราพร แซ่เจ่ีย 200 นายชลสิทธ์ิ ปถมกุล

174 นางสาวสุภัสสร สันหมุด 201 นางสาวอัสรีนา บินโหมด

175 นางสาวกุลธิดา ชูคง 202 นางสาวนริษา ทองฉีด

176 นางสาวอริสา เเก้วเเสงขวัญ 203 นางสาวจิราวรรณ จันทรเพ็ง

177 นางสาวณัฏฐธิดา เงินเปีย 204 นายจินวัตร สุวรรณมณี

178 นายพลาธิป พุ่มเล่ง 205 นางสาวชฎาธาร แก้วทวี

179 นางสาวอุบลวรรณ สงวนเขียว 206 นางสาววานียา ลาปีอี

180 นางสาวณาตาชา ทิพยมณี 207 นางสาวจันจิรา อินทรัตน์

181 นายวีรภัทร เวชยันต์ 208 นางสาวเขมิกา พรหมด า

182 นางสาวรุกัยนี เอียดหวัง 209 นายกรินทร์ แก้วนพรัตน์

183 นางสาวถิรดา ขวดทอง 210 นางสาวฐานิตรา มณีเอ่ียม

184 นางสาวธนวรรณ ปุริโต 211 นางสาวเบญจมาภรณ์ เพชรเล่ียม

185 นางสาวดลยา พันธ์ุคง 212 นางสาวเยาวภา จีนช่วย

186 นายวรวรรธ พรหมแก้ว 213 นางสาวพชรพรรณ หนูโม

187 นางสาวภัทรนันท์ สกุลสวัสดิพันธ์ 214 นางสาวอลิชา จันทรโชติ

188 นางสาวสุภารัตน์ ป่ินแก้ว 215 นางสาวพรรษา จันทะวงศ์

189 นางสาวพันธ์ทิพย์ ชายเกตุ 216 นางสาวฟาร์รีดา อิสลาม

                  ช่ือ-สกุล                   ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๔/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4 ปี)  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ ( 4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

217 นางสาวอาซีซ๊ะห์ หมะบ๊ะ 23 นางสาวสุวนันท์ หม่ืนภู่

218 นางสาวปภาวดี เพชรจ ารัส 24 นางสาวเบญจวรรณ เทพชนะ

219 นายไกรกิตติ หัชบูรณ์ 25 นางสาวไปรยา ขวัญทอง

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ ( 4 ปี) 26 นางสาวสุนิษา เวชสิทธ์ิ

ล าดับท่ี 27 นางสาวอาทิตยา สุขเสริม

1 นางสาวชยาภรณ์ จงไข่ 28 นางสาวศศิภา ชูนุ่น

2 นางสาวรุ่งนภา บัณฑิตณรงค์ 29 นางสาวอนัญธญา แก้วเมืองกลาง

3 นายอภิรักษ์ อินทสโร 30 นายธนบดี ภิรมทอง

4 นางสาวสุทธิดา จิระโร 31 นางสาวกัญญารัตน์ เซ็นซูลี

5 นางสาวสิริกัญญา เทพสุริวงค์ 32 นางสาวพัณณิตา เหมาะประมาณ

6 นางสาวนริญญา กังสถาน 33 นางสาวปานไพลิน ชนะศรี

7 นางสาวนันทิพร นวลศรี 34 นางสาวนาเดีย หล๊ะขุนนู

8 นางสาวศิรินทรา อุรามา 35 นายรัชชานนท์ สรเพ็ชร

9 นายจรินทร ผอมเส้ง 36 นางสาวธิดารัตน์ มุสิกรังศรี

10 นางสาวนาญาห สะแต 37 นางสาวกัญชพร สังขสัญญา

11 นายอุรคินทร์ ปล้องอ่อน 38 นางสาวนัสรี มหันตมรรค

12 นายจักรดุลย์ ทองค า 39 นางสาวนาดา ภัยเนียม

13 นายเมธาพันธ์ ขันแก้ว 40 นางสาวเขมิกา ปิติ

14 นางสาวบุษกร พริกบางเข็ม 41 นางสาวมาญาวี บูละ

15 นางสาวศิรัญญา ขาวน้อย 42 นางสาวณิชากร แก้วเจริญ

16 นางสาวเพ็ญนภา ชูมณี 43 นางสาวแพรวา รองมาก

17 นางสาวกชกร สิงห์สุวรรณ 44 นางสาวภิชญา เพชรพรหม

18 นางสาวชาลิสา โสภีช านาญการ

19 นางสาวกรรณิการ์ คงสง

20 นางสาวณัฐกานต์ หลีอะรัญ

21 นางสาวอัสมา หมัดบิลเฮด

22 นางสาวศิริภัสร์ อรุณกุล

                  ช่ือ-สกุล

                  ช่ือ-สกุล

                  ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๕/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ ( 4 ปี)  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ ( 4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

45 นายพงศกร ทองแก้ว 72 นางสาวสุภาวดี อัดซิ น

46 นายจุลศักด์ิ บินอาสัน 73 นายอดัมส์ อนันทขาล

47 นายภานุเดช หนูอุไร 74 นายภานุเดช คงบัวแก้ว

48 นางสาวหทัยชนก จันเเก้ว 75 นางสาวธิดารัตน์ แสงทอง

49 นางสาวจิรัศยา ประไพวงศ์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ (เทียบโอน)

50 นางสาวนูรุลฮูดา แวกะจิ ล าดับท่ี

51 นายอัมรินทร์ สะศรี 1 นางสาวบุณยานุช ด ามโหรัตน์

52 นายสุขุมพันธ์ ฤทธ์ิเนียม 2 นายปัญญาวุฒิ ปานชุม

53 นางสาวสาวิตรี ชุมศรี 3 นางสาวธนัชชา มณีคุณ

54 นายพิรกร พรหมคล้าย 4 นางสาวน  าทิพย์ น่ิมโอ่

55 นายธีรภัทร สังฆโต 5 นางสาวพัชรี ขุนภักดี

56 นายอัซรีย์ บุรันวิจิตร 6 นางสาวคุณัชญา โยธา

57 นางสาวยุวันดา หมัดสะอิ 7 นางสาวนภสรณ์ อ้นด า

58 นางสาวอริสา เเก้วเเสงขวัญ 8 นางสาวอนุธิดา สมณะ

59 นางสาวพิณสุดา สุขม่ิง 9 นายพีรดนย์ ชัยยศ

60 นางสาวนูรอัยนี โต๊ะกาเส็ม 10 นางสาวจิรัชญา บริบัติ

61 นางสาวสมสุดา หาญทะเล 11 นายธีรทัศน์ คงทอง

62 นายธนภัทร แกนุ้ย 12 นางสาวศศิวิมล บุญฤทธ์ิ

63 นางสาวอัสรีนา บินโหมด 13 นายกิตติพันธ้์ ศรีทิพย์

64 นางสาวกันต์กนิษฐ์ บุญยรัตน์ 14 นางสาวชลธิชา เพ็ชรสุด

65 นางสาวภารดี ขุนเนียม 15 นางสาวสุพัตรา แท่นอ่อน

66 นางสาวกมลพรรณ ทองสุวรรณ 16 นายพงศ์เทพ นวลสกุล

67 นางสาวโยศิกานต์ จันด า 17 นางสาวน  าฝน มันธา

68 นายนนทวัฒน์ อาดบ ารุง 18 นางสาวพรประทาน จันทร์งาม

69 นางสาวยูไหว หล๊ะละโต๊ะ 19 นางสาวสิรินันท์ แก้วชู

70 นางสาวนภัสสร แซ่ว่อง 20 นางสาวพิตตินันท์ วิลาวรรณ

71 นางสาวเยาวภา จีนช่วย 21 นางสาวอังศุมาลี ปานขาว

                  ช่ือ-สกุล

                  ช่ือ-สกุล                   ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๖/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ (เทียบโอน)  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ (เทียบโอน)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

22 นางสาวจารวี มูสิกพันธ์ 49 นายวีรทัศ บุญส่ง

23 นางสาวพิมพิมล ฮกทา 50 นางสาวนางสาวไอศิกา แก้วยอด

24 นางสาวอภิญญา ปิยะเจริญ 51 นางสาวสุพิชญา บุญคงมาก

25 นายธนพล สุริพงค์ 52 นางสาวธมนวรรณ แกล้วกล้า

26 นางสาวพุทธิมน ยศมาก 53 นางสาวสุมินญา ต าละ

27 นางสาวอาฟีซา แกมะ 54 นางสาวชุติกาญจน์ ไชยรัตน์

28 นางสาวพจกรณ์ หลงกูนัน 55 นางสาวชมพูนุช เสมอมาศ

29 นางสาวธนพร บุญทองใหม่ 56 นายจิรวัฒน์ ชุมพล

30 นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนะ 57 นางสาวกัญญารัตน์ สุรัตวดี

31 นางสาวก๊ิฟฟาริน กุลภักดี  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ ( 4 ปี)

32 นายเลอเกียรติ แดงจุ้ย ล าดับท่ี

33 นายสิทธินนท์ โรจนกิจ 1 นางสาวพรรณวษา สุระค าแหง

34 นายอีรฟาน จะปะกียา 2 นางสาวปานจิรา บิลละเต๊ะ

35 นายอีลิยาส อามิง 3 นางสาวกชกร จันทรังษี

36 นายมิฟตาฮูดิน สาบา 4 นางสาวธิดารัตน์ แก้วสุวรรณ

37 นางสาวอาซีซะฮ์ อนันต์ชลธี 5 นางสาวจารุวรรณ บุญทอง

38 นายศุภวัทน์ จิตต์ซ่ือ 6 นางสาวสุทธิตา ทองมาก

39 นางสาวสุธิดา เหะหมัด 7 นางสาวณิชาวีร์ กูลเมือง

40 นายอัสโร สาเมาะ 8 นางสาวจุฬารัตน์ นวลละออง

41 นายอิมรอน สะลง 9 นางสาวโซไรด้า วงศ์นิส๊ะ

42 นายอาลีฟ เตะ 10 นางสาวสุทธิดา จิระโร

43 นายธีรภัทร รักสงบ 11 นางสาวพริมชณะภัค ตุ่นหนู

44 นางสาวมาดีฮะ จารง 12 นางสาวนภัสสร ขุนทองปาน

45 นายณพงศ์ รอดสงค์ 13 นางสาวชาลิสา โสภีช านาญการ

46 นายธิติพัทธ์ สกูลหร่ัง 14 นางสาวภัทรพร รสกล่ิน

47 นายเข็มอาทิตย์ จูห้อง 15 นางสาวพิลาสินี ชูหนู

48 นายธนวัฒน์ ตระกูลชินรัตน์ 16 นางสาวอชิรญา เส้งโสด

                  ช่ือ-สกุล

                  ช่ือ-สกุล                   ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๗/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ ( 4 ปี)  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ ( 4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

17 นางสาวกรรณิกา ต าภู 44 นางสาวเจนน่ีวา ชาติรัญ

18 นายกะมาลุดดีน ขุนทิพย์บุญยัง 45 นางสาวนาเดีย เบ็ญแสละ

19 นายนัสรอน หมัดโส๊ะ 46 นายรัฐธรรมนูญ ฮับยูโซ๊ะ

20 นางสาววรรณกานต์ ทองสุริวงค์ 47 นางสาวจิรนันท์ นิยมเดชา

21 นางสาวเบญจวรรณ สีอ่อร 48 นายสิรินธร ช่วยนุกูล

22 นางสาวสิริกัญญา เทพสุริวงค์ 49 นางสาวสุกัญญา ฉายมณี

23 นายเหมันต์ สมทอง 50 นางสาวพัชร์สิตา ธนโชติสุรเสถียร

24 นางสาวสุทธิขา และเหล็ม 51 นายภูวนัตถ์ อิสระ

25 นางสาวลดาพร ลาดา 52 นายฝัศรีย์ เส็นหีม

26 นางสาวบัณฑิตา ขุนทองจัน 53 นางสาวศิรประภา แสงอรุณ

27 นางสาวสุนิตา ฟองสุวรรณ 54 นางสาวพรรัมภา วีรพันธ้์สกุล

28 นางสาวกานต์รวี เจ๊ะโซะ 55 นางสาวสาวิกา จันทสุริยา

29 นายกิตติภพ หวัดธรรมพัฒน์ 56 นางสาวมะลิวรรณ แปรชน

30 นายเมธาพันธ์ ขันแก้ว 57 นางสาวรอร่า หมัดลิหมีน

31 นายปุญญพัฒน์ ศิริวรรณ 58 นางสาวปวีณา สีนาเคน

32 นางสาวนิรรัตน์ ยอดแก้ว 59 นางสาวณัฐชภัทร ทองศิริพันธ้์

33 นางสาวอริศรา แอน่ิม 60 นางสาวคีตภัทร ชัยเจริญ

34 นางสาวณีรนุช ชูเเก้ว 61 นางสาวณัฐนิชา ส่งเสริมสุข

35 นางสาวน  าบุตร สิริพรรณตระกูล 62 นายวิทยนันทน์ มากนวล

36 นางสาวศิริประภา แก้วภราดัย 63 นายนิอัสมิล ลอเหะ

37 นางสาวณัฐวิภา หนูมา 64 นางสาวศิริวรรณธา พูลแก้ว

38 นายจรินทร ผอมเส้ง 65 นางสาวพิณสุดา สุขม่ิง

39 นางสาววิมลรัตน์ เทพกูล 66 นางสาวโสธญา คงไฟ

40 นางสาวกษมา ก๊กใหญ่ 67 นางสาวศิรินาถ ห่วงนาค

41 นางสาวจินตพร คลองมดคัน 68 นางสาวอาลิษา จันทกาญจน์

42 นางสาวจิรากัญ มณีโชติ 69 นางสาวสุพิชญา จันทร์นุ่น

43 นางสาวอิสริยาภรณ์ โปชู 70 นายรอมาดร สุระค าแหง

                  ช่ือ-สกุล                   ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๘/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ ( 4 ปี)  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ ( 4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

71 นางสาวณัฐกมล เพ็งศรี 98 นางสาวนุชนาฐ์ อนันตพันธ์ุ

72 นางสาวเทพธิดา ชัยเวทย์ 99 นางสาวธิติมา หมุดแหล๊ะ

73 นางสาวสกุลทิพย์ ไหมแก้ว 100 นางสาวนิตยา เหล็มมะ

74 นางสาวปาณิสรา รัตนะโอภา 101 นางสาวรัชฎาภรณ์ หลีหมัน

75 นางสาวสุกัญญา หีมสน 102 นางสาวดาริน ภักดีบ ารุง

76 นางสาวซันมัย หมัดหมาน 103 นายธีรศักด์ิ ชูแก้ว

77 นางสาวพนารัตน์ นาคประเสริฐ 104 นางสาวภาวิลัย หม่ืนอาด

78 นางสาวนันท์นภัส หมัดร่วม 105 นางสาวนริสรา ใบหลี

79 นางสาวกรรณิการ์ ผ่องศรี 106 นางสาวฐานิตา พลเจริญ

80 นายวีรภัทร อวยพร 107 นางสาวธาราภรณ์ จีนทอง

81 นางสาวนาฏตยา สุขสด 108 นางสาวพรทิพย์ เกื อสง

82 นายรัชชานนท์ สรเพ็ชร 109 นางสาวกมลชนก ล่ิมบริบูรณ์

83 นางศรัญด้า หมัดโต๊ะฝา 110 นางสาวนาดียา จิสวัสด์ิ

84 นางสาวป่ินพิชา อิสระภาพ 111 นางสาวมนัสนันท์ ถาวรจิตต์

85 นางสาวสุพัตรา จิตต์พร 112 นางสาวญัสมิน เขียดนุ้ย

86 นางสาวเบญจลักษณ์ เขียวเหลือ 113 นางสาวนภัสวรรณ หนูพุ่ม

87 นางสาวณัฏฐณิชา วงษ์นิกร 114 นางสาวแอนนา ธรรมเดโช

88 นายชนกพงศ์ อนันต์ธนวงศ์ 115 นายกฤษกร เงินเย็น

89 นางสาวอานัสต้า สันบวชบู 116 นางสาวซัลเดียร์ หมัดอะดั ม

90 นางสาวญฮันนี หมัดหมาน 117 นางสาวตัสนีม ระหัส

91 นางสาวปิณิดา กอเด 118 นางสาวซีร่า หมัดอาหลี

92 นางสาวสุภาวดี ยูโซ๊ะ 119 นางสาวเยาวภา จีนช่วย

93 นางสาวธนัญญา คงสุวรรณ์ 120 นางสาวอารยา หมัดอะหลี

94 นางสาวกัญชพร สังขสัญญา 121 นางสาวชฎาธาร จันทมุณี

95 นางสาวยุวธิดา หล้ะ 122 นางสาวโรสมีมี มะยูนุ

96 นางสาวซอบีเราะฮ์ หนูชัยเเก้ว 123 นางสาวอามีเนาะ ยูโซะ

97 นางสาวกนกวรรณ ช่วยราย 124 นางสาวภิญญดา นาคอ่อน

                  ช่ือ-สกุล                   ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๙/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ ( 4 ปี)  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ ( 4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

125 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ไชยบุญ 150 นางสาววิลาวรรณ ทองมาก

126 นางสาวอารีนา อูมา 151 นางสาวกัณฐิกา ติวงค์

127 นายวานิช ทองสิพพัญญู 152 นายสุภวัทน์ นิลวาโย

128 นางสาวอริยา มีแก้ว 153 นางสาวชนัญชิดา เกิดตลอด

129 นางสาวลลิตา เศวตรัชนีกร 154 นายวรพรต บัวก่ิง

130 นางสาววิไลรัตน์ สงวนโสตร 155 นางสาวณัฐธิดา ศรีษะเกษ

131 นางสาวลักษิกา แดงแสงทอง 156 นางสาวภัทรศยา ปิติ

132 นางสาวธวัลยา หลอกลาง 157 นางสาวณิชนันทน์ เรืองยังมี

133 นางกมลพรรณ มณีรัตน์ 158 นางสาวพิยดา นิลสุวรรณ

134 นางสาวปาริฉัตร โมลานิล 159 นางสาวกนกวัน เทพจันทร์

135 นายณัฐภัทร ซ่วนเซ่ง 160 นางสาววรพรรณ จันทร์ฉิ น

136 นางสาวฮุสนานี หวังโสะ 161 นางสาวเหมหงส์ สุขขัง

137 นางสาวมาญาวี บูละ 162 นางสาวพิมพกานต์ แซ่ลี

138 นางสาวชลดา วังสระปราบ 163 นางสาวชุยาภรณ์ แก้วทอง

139 นางสาวลักษณา ปราบณรงค์ 164 นางสาวกมลทิพย์ ไพช านาญ

140 นางสาวฟารีดา บุญณะ 165 นายอับดุลบาซิต จูนอ

141 นางสาวณัฐวดี สุวรรณรักษ์ 166 นางสาวธนภรณ์ มากมณี

142 นางสาวหฤทชนัน เรืองแก้ว 167 นางสาววาเลนเซียร์ เตบสัน

143 นางสาวอภิญญา กุณทะโก 168 นางสาวนุชนาถ ชูมณี

144 นางสาวกัลยกร แก้วบัวสังข์  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (เทียบโอน)

145 นางสาวจรรยารัตน์ ตุกังหัน ล าดับท่ี

146 นายมูฮามัดยูโซฟ ชัยค าเพ็ญ 1 นางสาวโสรยา เทียนจิ ว

147 นางสาวนาเดีย วิลันดาโสภณ 2 นางสาวชญานิศ ชุมกูล

148 นางสาวปทิตตา บุญก าเหนิด 3 นายณัฐวุฒิ กันธิยา

149 นางสาวยุวรรณดา กล าหัด 4 นางสาวเสาวลักษณ์ มีสาย

                  ช่ือ-สกุล

                  ช่ือ-สกุล                   ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๑๐/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (เทียบโอน)  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (เทียบโอน)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

5 นางสาวปาริฉัตร ถนนทิพย์ 32 นางสาววรรณวิษา มานพ

6 นางสาวกานต์มณี นวลเขียว 33 นางสาวจันทิมา สุขช่วย

7 นางสาวสิริรัตน์ ปานถนอม 34 นางสาววาริษรา หีมปอง

8 นางสาวภัณฑิรา ขุนทองจันทร์ 35 นางสาวรัตติกา สิทธิสาร

9 นางสาวกัญญารัตน์ สงศรี 36 นางสาวภัทรพรรณ พฤษาเหตุ

10 นางสาววราภรณ์ หมีแดง 37 นางสาวสุมิตตา สุวรรณทอง

11 นางสาวมัทนพร หนูนวล 38 นางสาวรัตติกาล สังข์ทิพย์

12 นางสาวรัตนาภรณ์ เกตุแก้ว 39 นายเบญจพล ศิริรัตนเจริญ

13 นางสาวชฎาพร เจ้ยแจ่มจันทร์ 40 นางสาวดลดา ศรีสุข

14 นางสาวปาริชาติ เถรแก้ว 41 นางสาวอวศยา มาศชาย

15 นางสาวมนัสพร สมบูรณ์ 42 นายพีรวิชญ์ ศักด์ิสง

16 นางสาวพัชรพร ชาวนา 43 นางฐิติมา ธารเนตร

17 นางสาวศิริรัตน์ คงแก้ว 44 นางสาวสุธิตา เกราะเหล็ก

18 นางสาววิไลวรรณ นุ่นปาน 45 นางสาววลัยรัตน์ บัวยม

19 นางสาวมานิตา สุขเอียด 46 นางสาวภริดา นวลแผลง

20 นางสาวจุฑาทิพย์ หนูโยม 47 นางสาวอมลวรรณ เสาวคนธ์

21 นางสาวเขมรกรกัญญ์ มันถะ 48 นางสาวสุภาวดี ภักดี

22 นางสาววาสินี โพธ์ิถาวร 49 นางสาวอทัยภรณ์ จันทร์ภวดี

23 นางสาวตัสนีม หวันหมุด 50 นายภาณุพัชร อมาตยกุล

24 นางสาวกนกวรรณ สมภูเวช 51 นางสาวนันทกานต์ นวลสุข

25 นางสาวธันย์ชนก ท าเผือก 52 นางสาวนันทิตา พิรารักษ์

26 นางสาวลลิตา ใจแน่ 53 นางสาวสุทธิตา กลักดวงจิตร์

27 นางสาวธวัลรัตน์ สิงหนงค์ 54 นางสาวพัชรภรณ์ จันหา

28 นางสาวนูรีต้า นวลแก้ว 55 นายชนากานต์ ชุมแก้ว

29 นางสาวณัฐญา เพ็งจันทร์ 56 นางสาวประภัสสร ไอยสุวรรณ

30 นางสาวอริสรา ดินแดง 57 นางสาววิภาพร ขันใส

31 นางสาวอุทัยทิพย์ เพชร์สุด 58 นางสาวชลิตา ไชยถาวร

                  ช่ือ-สกุล                  ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๑๑/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (เทียบโอน)  สาขาวิชาการท่องเท่ียว ( 4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

59 นางสาวปทิตตา กล้าจิต 15 นางสาวสุวนันท์ นรมาตร

60 นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าจินวงศ์ 16 นางสาวสุเนตรา หมัดหลี

61 นางสาวศิริรัตน์ ใจห้าว 17 นายเมธาพันธ์ ขันแก้ว

62 นางสาวเบญจมาศ ไชยสวัสด์ิ 18 นายจักรดุลย์ ทองค า

63 นางสาวนัฏฐณิชา กายฤทธ์ิ 19 นายกิตติภพ หวัดธรรมพัฒน์

64 นางสาวอัสมา ส่ันสท้าน 20 นางสาววาซิน่ีย์ ขุนสมจิตร์

65 นางสาวฐิติวรดา ไข่ช่วย 21 นางสาวภัคธีมา พรหมเทพ

66 นางสาวพิมพ์พิช์ศา แก้วมณี 22 นางสาวพริมา เกตุแก้ว

67 นางสาวกวิสรา อังศุกสิกร 23 นางสาวพัชร์สิตา ธนโชติสุรเสถียร

68 นางสาววาสิตา รัตนะ 24 นางสาวกชกร รสจันทร์

69 นางสาวศิริรัชต์ ยงประเดิม 25 นางสาวศิริประภา แก้วภราดัย

 สาขาวิชาการท่องเท่ียว ( 4 ปี) 26 นางสาวกษมา ก๊กใหญ่

ล าดับท่ี 27 นางสาวจิราพร ธนนิมิตร

1 นางสาวณัฐกานต์ สูเด็น 28 นางสาวชนากานต์ มะยะกูล

2 นางสาวสารีต้า บิลหยา 29 นางสาวกาญจนา ชูก าเนิด

3 นางสาววรรณฤดี โต๊ะเเส้ 30 นางสาวจุฬารัตน์ นวลละออง

4 นางสาวชนันเนตร ยีหละ 31 นางสาวสราศิณี เหมมา

5 นางสาวศินิตทรา หลับจันทร์ 32 นางสาวจินตพร คลองมดคัน

6 นางสาวนาชีร่า จันทอง 33 นางสาวชาลิสา โสภีช านาญการ

7 นางสาวสุทธิดา จิระโร 34 นางสาวโซเฟีย บินสมัน

8 นางสาวกุลพิธาน เต็มแก้ว 35 นางสาวเยาวภา จีนช่วย

9 นางสาวกุลธิดา ปะหง๊ะโส๊ะ 36 นางสาวนาเดีย เบ็ญแสละ

10 นางสาวสิริกัญญา เทพสุริวงค์ 37 นางสาวจิรนันท์ นิยมเดชา

11 นายรูสมัน วาแม 38 นางสาวอริสรา ต่วนกาจิ

12 นางสาวลัคนา ถาวรนุรักษ์ 39 นางสาวณัฐกานต์ หลีอะรัญ

13 นางสาวลดาพร ลาดา 40 นางสาวศิริลักษณ์ ระหัส

14 นางสาวกมลลักษณ์ ยุทธวารี 41 นายรัฐเขตต์ ตุละธน

                  ช่ือ-สกุล

                  ช่ือ-สกุล

                  ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๑๒/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

 สาขาวิชาการท่องเท่ียว ( 4 ปี)  สาขาวิชาการท่องเท่ียว ( 4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

42 นางสาวเสาวรีย์ ติงสา 69 นางสาวธัญญาภรณ์ ช่วยบุญ

43 นางสาวณัฐพร ขาวมาก 70 นายชนนน ใหม่สวัสด์ิ

44 นางสาวพรรัมภา วีรพันธ้์สกุล 71 นางสาวณัชชา ตั งสุขเจริญกูล

45 นางสาวภัทรธิดา มีแก้ว 72 นางสาวอรัชญา เกตุสุวรรณ

46 นางสาวมะลิวรรณ แปรชน 73 นางสาวพิมพ์ผกา ศรีเพ็ชร

47 นางสาวปาลิตา ด้วงหวัง 74 นางสาวฮัสมา งานแข็ง

48 นางสาวณัฐนิชา ส่งเสริมสุข 75 นางสาววัซรอนา ตาเอ็น

49 นางสาวกูฟารี งะกูหลัง 76 นางสาวนริสรา ใบหลี

50 นางสาวนนทวัน หนูชัยแก้ว 77 นางสาวมินตา หมีดหรน

51 นางสาวพานิกา เมืองจันทร์ 78 นางสาวนาดียา จิสวัสด์ิ

52 นางสาวหน่ึงฤทัย เสมอมาศ 79 นางสาวชฎาธาร จันทมุณี

53 นางสาวนูรีฮัน เขตเทพา 80 นายโสภณ คะเณ

54 นางสาวปาณิสรา รัตนะโอภา 81 นางสาวณัฐธิตา เครือทอง

55 นางสาวพศิกา สุระกา 82 นางสาวอากีเราะ บินโต๊ะหีม

56 นายวันเฉลิม ผลบุญเกิดทรัพย์ 83 นางสาวธนัชพร เมืองสุด

57 นายณัฐวัฒน์ เพ็ชรสวัสด์ิ 84 นางสาวอริชา อร่ามวงศ์วิวัฒน์

58 นางสาวรอร่า หมัดลิหมีน 85 นางสาวศิริประภา บุญสุวรรณ

59 นางสาวกาญติมา สันอีด 86 นางสาวนูรีดา ศิรินุพงศ์

60 นายนัสรอน หมัดโส๊ะ 87 นางสาววิไลรัตน์ สงวนโสตร

61 นายฮาดิส ยาชะรัต 88 นางสาวอะนิวัณ คงทอง

62 นางสาวธิดารัตน์ แก้วสุวรรณ 89 นางสาวกัญญารัตน์ แดงชนะ

63 นายรัชชานนท์ สรเพ็ชร 90 นางสาวชญาภา รัตนพันธ์

64 นายตรีเพชร ไภยจินดา 91 นางสาวปาริฉัตร โมลานิล

65 นางศรัญด้า หมัดโต๊ะฝา 92 นางสาวลลิตา พุทธิปาน

66 นายปรมินทร์ สิงห์ศรี 93 นางสาวโซไรฟา หมานเส้ง

67 นางสาวพินประภา ไชยบัญดิษฐ์ 94 นายธีรศักด์ิ ชูแก้ว

68 นางสาวกมลพัชร พ่วงสมุทร์ 95 นางสาวนูรมา การีแซ

                  ช่ือ-สกุล                   ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๑๓/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

 สาขาวิชาการท่องเท่ียว ( 4 ปี)  สาขาวิชาการท่องเท่ียว ( 4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

96 นางสาวภิญดา หนูแจ 123 นางสาวนภเกตน์ ลักล า

97 นางสาวอทิตยา หลงมีหนา 124 นางสาวพรรษา จันทะวงศ์

98 นายอาทิตย์ ส่งแสง  สาขาวิชาการท่องเท่ียว (เทียบโอน)

99 นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณหงษ์ ล าดับท่ี

100 นายริฟฮาน สาเหล็ม 1 นางสาวพิณทิพย์ อมแก้ว

101 นายธีรภัทร สิงสาโร 2 นางสาวปิยธิดา โปจีน

102 นางสาววันดี หัดหล๊ะ 3 นางสาวเขมรกรกัญญ์ มันถะ

103 นางสาวศลิษา แต่งวงศ์ 4 นายกิตติพงษ์ สายสะโร

104 นางสาวเนตรนดา โหดสุบ 5 นางสาวพาลินี วาทีรักษ์

105 นายอัซรีย์ บุรันวิจิตร 6 นางสาวรวิพร คงเกิด

106 นางสาวน  าทิพย์ เต็มใจ 7 นางสาวกัญติมา ชิตพิทักษ์

107 นายสิรินธร ช่วยนุกูล 8 นางสาวยัสรีณา การี

108 นายยุทธชัย บุตรเหม 9 นางสาวนุรฮาซีกีน แวดือเระ

109 นางสาวแอนนิต้า ทิ งน  ารอบ 10 นางสาวนาเดีย บิดี

110 นางสาวกานดา กูลเกื อ 11 นางสาวนิสา เต็มสงสัย

111 นางสาวสิริณัฏฐ์ชญา ไกรดิษฐ์ 12 นางสาวพิชากร แก่นแก้ว

112 นางสาวภูริชญา สุกกสังค์ 13 นางสาวภัทรลาภา คีรีรักษ์

113 นางสาวสุกัญญา ทิ งน  ารอบ 14 นางสาวณัฎฐณิชา จรุงวาศ

114 นางสาวนัสมีร่า หมานหมิด 15 นางสาวศลิษา ช่อสม

115 นางสาวกชกรณ์ รอดมา 16 นางสาวอามีนา ยีสะแลแม

116 นางสาวจิรารัตน์ ไชยคีรี 17 นางสาวนูรนาเดีย แมเง๊าะ

117 นางสาวณัฐธิดา ศรีษะเกษ  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

118 นางสาวฟาโรวี เดียวเล๊าะ

119 นางสาวเสาร์วภา สุขสัน ล าดับท่ี

120 นางสาวพรรณธิดา คชสาร 1 นางสาวฑิตยา เกิดทิพย์

121 นางสาวเบญจมาศ รักษาม่ัน 2 นางสาวบุณยกร คงอินทร์

122 นางสาวจารุวรรณ เทพกล่ า 3 นายนัดฐ พงษ์  ทองขวัญ

                  ช่ือ-สกุล                   ช่ือ-สกุล

                  ช่ือ-สกุล

      วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ( 4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๑๔/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

4 นางสาวธนพร ชูแก้ว 30 นางสาวมัสยา หมาดร่าหีม

5 นางสาวธัญชนก ส าราญ 31 นางสาวทานตะวัน จันทวงศ์

6 นางสาวอัสมิน หมัดแสละ 32 นางสาวโสรญาพร ข าเเจ้งชัชวาลย์

7 นางสาวปานจิรา บิลละเต๊ะ 33 นางสาวณัฐธิดา สังมัน

8 นางสาวพชรพรรณ หนูโม 34 นายภูรินทร์ มากสังข์

9 นางสาวอริสรา ต่วนกาจิ 35 นางสาวสรินดา บุหมัน

10 นายวงศพัทธ์ แก้วนพรัตน์ 36 นางสาวปณิชชา รัตนโสภา

11 นายสิรภัทร สะแหละ 37 นางสาวนูรฟาติล อุเจ๊ะ

12 นางสาวฟ้าประทาน ก าลังเกื อ 38 นางสาวนาเดีย เพ็ขระ

13 นางสาวนัฐหทัย กายพันธ์ 39 นางสาวชาลิสา โสภีช านาญการ

14 นางสาวศศิธร ขุนเต่า 40 นางสาวอัญธิมา เปาป่า

15 นางสาวอัจฉราวรรณ ใจห้าว 41 นางสาวชฎาพร กาฬสินธ์ุ

16 นางสาวสุนันทา สีเอก 42 นางสาวอรัญดา ภูมกะโร

17 นางสาวปาณิสรา เจริญวิริยะภาพ 43 นางสาวภัทรธิดา มีแก้ว

18 นางสาวฐิติรัตน์ กรทิพย์ 44 นางสาวมลชญา ณ วังอ่าง

19 นางสาวนุชชาด้า หล าเก็ม 45 นางสาวสุนัญตา เบ็ญหมัด

20 นายอภิรักษ์ เพ็ชร์มุณี 46 นางสาวกรรณิกา สาคร

21 นางสาวธัญสินี เหมสนิท 47 นางสาวนริศรา หม่ืนราษฎร์

22 นางสาวรติกานต์ ธรรมภิบาลอุดม 48 นางสาวอภิยดา วงศ์ศรี

23 นายวรวัฒน์ บุญเรือง 49 นางสาวกัญญาภา ชูช่วย

24 นางสาวอาทิตยา เครือสุวรรณ 50 นางสาวพลอยไพลิน ก่ิงแก้ว

25 นางสาวมัสนา วงศ์มุสา 51 นางสาวดุลยา หวันหมุด

26 นางสาวสุภัสสรา สรรเสริญ 52 นายอาลี ละแลแม

27 นางสาวพัชรพร วรรณเพชร 53 นายกรีฑา โปจีน

28 นางสาวดีน่า หวันหล๊ะเบ๊ะ 54 นางสาวนาญาห สะแต

29 นางสาวภัคธีมา พรหมเทพ 55 นางสาวอาทิตรา เมืองปาก

      วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ( 4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล

      วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ( 4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๑๕/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

56 นางสาวสร้อยจิตรา คงพันธ์ 82 นางสาวเกศรินทร์ ไกรนรา

57 นายคุณัชญ์ นพรัตน์ 83 นางสาวกฤติยาภรณ์ บรรเลงจิตร

58 นางสาวกุสุมา คงแก้ว 84 นางสาวพิชญธิดา รอดชุม

59 นางสาวก่ิงกมล ดวงพาพล 85 นายราฟ ยูนุสวังษา

60 นายศิโยน เลิศอัมพรพิทักษ์ 86 นางสาวณัฐมน เหมรัตน์

61 นายวรวุฒ เพชรรอด 87 นางสาวกัญญณัช ณ ละเอียด

62 นางสาวอรณิชชา กองธรรม 88 นางสาวโซฟียะห์ ดอรอนี

63 นายณัชพล ฉิมรักษ์ 89 นางสาวรุ่งตะวัน ภูมิชาติ

64 นางสาวสารีต้า บิลหยา 90 นางสาวณาตยา วงศ์สวัสด์ิ

65 นางสาวชนันเนตร ยีหละ 91 นางสาวเสาวรส รัตนอุไร

66 นางสาวจุนันทา สุขกระ 92 นางสาวณัฎฐณิชา แสงเมือง

67 นางสาวเยาวรีย์ นิสะนิ 93 นางสาวตวงทิพย์ บัวมณี

68 นางสาวพรรัมภา วีรพันธ้์สกุล 94 นางสาวประภาพร อินทชัย

69 นางสาวธิดารัตน์ ขุนแก้ว 95 นางสาวพิมพ์ผกา ศรีเพ็ชร

70 นางสาวนาเดียร์ บ่าวเบ็ญหมัด 96 นางสาวนูรีซ้า ดาหมิ

71 นางสาวปภาวรินท์ ลักษณะวงค์ 97 นางสาวซากีนี ฮะ

72 นางสาวศศิชา ฤทธิโต 98 นางสาวนูรีดา ศิรินุพงศ์

73 นายเกื อกูล ตาทับทิม 99 นางสาวซาม่ี ออตโตชมิดท์

74 นางสาวสุภาภรณ์ ขุนแสง 100 นายอิรฟาน เจะนิ

75 นางสาวอิสริยา เลกากาญจน์ 101 นางสาวกาญจนา อาแด

76 นางสาวอัมพาภร พุ่มทอง 102 นางสาวอรัชญา เกตุสุวรรณ

77 นายวันเฉลิม ผลบุญเกิดทรัพย์ 103 นางสาวณัฏฐพร แสงเงิน

78 นายปวีร์ บินกาญจน์ 104 นางสาวสิริญทรา สุหลง

79 นางสาวฟารีดาห์ สมาน 105 นางสาวลภัสรดา หยงสตา

80 นางสาวจิรัชยา พรหมสุทธ์ิ 106 นายกษิด์ิเดช พูลแก้ว

81 นางสาวนุชศรา พุทธวัย 107 นางสาวสโรชินี ร่มแก้ว

      วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ( 4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล

      วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ( 4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๑๖/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

108 นางสาวอทิตยา ราชณรงค์ 134 นางสาวจุฑามาส ชนะพลชัย

109 นางสาวรอเดียนา มะเซ็ง 135 นางสาวรัชนากาญจน์ จินดาวงศ์

110 นายนัสรี บิลเต๊ะ 136 นางสาวศิริทิพย์ หวานวงค์

111 นางสาวชนม์กรกฎ โคราช 137 นางสาวอารีนา สาแม

112 นางสาวนันทภัส กายละออง 138 นางสาวณัฏฐ ณิชา  หนูปุ้ย 

113 นางสาวจุฬาลักษณ์ เกื อนุ่น 139 นางสาวจณิสตา แสงทิพย์

114 นางสาวอริสรา อิแมลอดิง 140 นางสาวชนัญชิดา นุ่นปาน

115 นางสาวซัลเดียร์ หมัดอะดั ม 141 นางสาวกัลยรัตน์ วุ่นนรักษ์

116 นางสาวอากีเราะ บินโต๊ะหีม 142 นางสาวอรดา อ้นคง

117 นางสาวอารยา หมัดอะหลี 143 นางสาวลลิตา พุทธิปาน

118 นางสาวชลดา บินวาฮับ 144 นางสาวอมราพร นิลพันธ์

119 นางสาวนุสรา เด่นอมรา 145 นางสาวรติกานต์ บัวทอง

120 นางสาวดีน่า มรรคาเขต 146 นางสาวภัทรนันท์ ชัยสงคราม

121 นางสาวอัศลา หีมสุวรรณ์ 147 นางสาวธิดารัตน์ ถวิลรมย์

122 นางสาวนิศรา เพ็งจุน 148 นางสาวพิมพ์ลภัส สุวรรณรัตน์

123 นางสาวอริชา อร่ามวงศ์วิวัฒน์ 149 นางสาวทิฆัมพร เหล็มแล๊ะ

124 นางสาวสุรัยญา โอรามหลง 150 นายธานินทร์ เฮ่งซุ้น

125 นางสาวดิญานา ปาละกะวงค์ 151 นางสาวเดียน่า ศรีคงคา

126 นางสาวจิราลักษณ์ บ ารุงสุวรรณ์ 152 นายทินกฤต พริกเสน

127 นายนครินทร์ เมืองสง 153 นางสาวนริศา แสงจันทร์

128 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองมุณี 154 นายศิริพงษ์ ศิริสุวรรณ

129 นางสาวสุไรดา สาแม 155 นางสาวนุรฟาธิดา ซากา

130 นายศุภวิชญ์ สิงห์อินทร์ 156 นางสาวฟาดีลา กาเซ็ง

131 นางสาวนิชธาวัลย์ ขาวป้ัน 157 นายทีฆทัศน์ กาฬสินธ์ุ

132 นางสาวนิกัลยา นิยมเดชา 158 นางสาวธมลวรรณ ดินลานสกูล

133 นางสาวนลิน ภิรมย์รักษ์ 159 นางสาวญาดาวดี ชุมทอง

      วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ( 4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล

      วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ( 4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๑๗/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

160 นางสาวปลายฟ้า เท่าฝ่าย 186 นางสาวกรกนก ชูชาติ

161 นางสาวบุศรา ชอบหวาน 187 นางสาวกาญติมา สันอีด

162 นางสาวกชพร พอกจัตุรัส 188 นางสาวจุฑามาส จันทร์ภูชงค์

163 นางสาวรุสณีย์ แก้วคง 189 นางสาวพิชญาภา พณิชีพ

164 นายอัซรีย์ บุรันวิจิตร 190 นางสาวธีรดา แสงสว่าง

165 นายธิปก สุวรรณรัตน์ 191 นางสาวกฤตพร พัฒน์ชู

166 นางสาวจันจิรา จิตรบรรจง 192 นางสาวกฤษณา ขุนเพชรวรรณ

167 นางสาวศุภลักษณ์ ชูปล้อง 193 นางสาวรัตติยากร ทวีรัตน์

168 นางสาวดาราวรรณ รอดเพ็ง 194 นายชินพัฒน์ บุญช่วย

169 นางสาวนาดียา จิสวัสด์ิ 195 นางสาวกนกอร เทพเกลี ยง

170 นางสาวบุญสิตา บุญเมือง 196 นางสาวนภัสรา พูลคุณานุกูร

171 นางสาวพัชราภา รองสวัสด์ิ 197 นางสาวฟ้าแพรว ชัยวิริยะกุล

172 นางสาวกนกวรรณ สวัสด์ิ 198 นายสารัช สมภักดี

173 นางสาวเมญาวี ชุมประมาณ 199 นางสาวดวงหทัย นวลเอียด

174 นายสหรัฐ มาตวังแสง 200 นางสาวปาริชาติ สุระก าแหง

175 นางสาววริศรา แก้วพิทักษ์ 201 นายธีรภัทร สุทธรังษี

176 นางสาวพิมพ์ชนก เรืองสง่า 202 นางสาวศิวาพร สุวรรณหิรัญ

177 นายอนณ จันทร์แก้ว 203 นางสาวภัทราวดี หาญสุวัฒน์

178 นางสาวณัติณี ชูพงษ์  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

179 นางสาวสไบทิพย์ หนูราช

180 นางสาวกวินทรา พริ งสุวรรณ์ ล าดับท่ี

181 นางสาวชลดา วารีกุล 1 นางสาวกมลเนตร มิตรเมือง

182 นางสาวกุลญาดา มณีเลิศ 2 นางสาวอาภาวีร์ จันทรา

183 นางสาวดรุณณี ชูสวัสด์ิ 3 นางสาวกมลพรรณ ศรีพุฒ

184 นางสาวปาริชาติ เกตุแท่น 4 นางสาวจิรวัฒน์ ศิริวัฒน์

185 นางสาวปียาภรณ์ อินทปราณีย์ 5 นางสาวสุทัตตา บุญเกิด

      วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (เทียบโอน)

                  ช่ือ-สกุล

      วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ( 4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล

      วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ( 4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๑๘/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

6 นางสาวนิชนาฏ วงศ์มาดิษฐ์ 32 นางสาวศิริรัชต์ ยงประเดิม

7 นางสาวเบญญมาศ ปลอดอินทร์ 33 นางสาวสิริวิมล เสนาชู

8 นางสาววราภรณ์ ช านาญกิจ  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

9 นางสาวโยษิตา ประทุมสังข์

10 นางสาวลักษิกา พิทักษ์ ล าดับท่ี

11 นายพีระพัฒน์ สุขยัง 1 นางสาวปุณยาพร ลือจันดา

12 นายสราวุธ หมัดสอ 2 นางสาวสุภาภรณ์ แซ่ว่อง

13 นางสาวณัฐชา เรืองรัตน์ 3 นางสาวณัฐชนก ทองไชย

14 นางสาวฟาริด้า มีงาม 4 นายไตรภูมิ สิทธิศักด์ิ

15 นางสาวนวพร แย้มสุวรรณ 5 นางสาวภัทรวดี หนูขาว

16 นางสาวอามีนา ยีสะแลแม 6 นางสาวชนัญชิดา เกิดตลอด

17 นางสาวสุฮัยลา มาเลาะ 7 นายรชต เกิดสวัสด์ิ

18 นางสาวนุรฮาซีกีน แวดือเระ 8 นางสาวมัทนีญา ธารปราบ

19 นางสาวฟาฎีละห์ แวหะยี 9 นางสาวกานต์รวี เจ๊ะโซะ

20 นางสาวตัสนีม สูแว 10 นายอภิสิทธ์ิ คงทอง

21 นางสาวโซเฟีย เจ๊ะเล๊าะ 11 นางสาวนัซมี อุดรเดช

22 นายอธิศวุฒิ ทองแกมแก้ว 12 นางสาวจันทร์วรา แก้วคง

23 นางสาวลักษิกา ลี 13 นางสาวธมนวรรณ พึงล าภู

24 นางสาวกัญญ์วรา ทศรักษา 14 นางสาวอรัญดา ภูมกะโร

25 นางสาวยัสรีณา การี 15 นางสาวศิรประภา แสงอรุณ

26 นางสาวนาเดีย บิดี 16 นางสาวปภาวรินท์ ต่างมงคล

27 นางสาวนางสาวฮัซวาณี มะเส็น 17 นางสาวภิญญาพัชญ์ จิหม้ง

28 นางสาวภานา ศรีไพบูลย์ 18 นางสาววนัชพร ไวยรัตน์

29 นางสาวชากีร่าห์ ปิยา 19 นางสาวปาณิสรา รัตนะโอภา

30 นายบุกอรี หมะเด 20 นางสาวอริสดา อาหยี

31 นางสาวอาณียา ปียา 21 นางสาวณัฐมน เหมรัตน์

     วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2+2 (4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล

วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (เทียบโอน)

                  ช่ือ-สกุล

      วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (เทียบโอน)

                  ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๑๙/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

22 นายรัชชานนท์ สรเพ็ชร 48 นางสาวณิชกุล เรืองแก้ว

23 นางสาวพิชชาภา เสนารถ 49 นางสาวศตพร หมอน  าร้อน

24 นางสาวยุวันดา หมัดสะอิ 50 นางสาวภัทราวดี หาญสุวัฒน์

25 นางสาวยาวีตา หนูหัน  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

26 นางสาวนุสบา หมัดสาแหละ

27 นางสาวกมลพร แดงแก้ว ล าดับท่ี

28 นางสาวกุลปริยา มุกสง 1 นายปิยะวัณ หลวงพิเภก

29 นางสาวทัศนรรท์ บุญช่วย 2 นางสาวณัฐวิภา หนูมา

30 นางสาวปริยชาต์ คงประดิษฐ์ 3 นางสาวภัคธีมา พรหมเทพ

31 นางสาวแอนนา ธรรมเดโช 4 นางสาววาสนา เซ่ียงจ๊ง

32 นางสาวนภัสสร สีทอง 5 นางสาวชาลิสา โสภีช านาญการ

33 นายทองธรรม สุขการณ์ 6 นางสาวพรรณิภา จุ้ยส่องแก้ว

34 นางสาวนูรซาฮีราห์ เซ็ง 7 นางสาวอรัญดา ภูมกะโร

35 นางสาวสุทธาทิพย์ เทพเดชา 8 นางสาวศิรประภา แสงอรุณ

36 นางสาวสุนันทา สีเอก 9 นางสาวพรรัมภา วีรพันธ้์สกุล

37 นางสาวพิมพกานต์ แซ่ลี 10 นางสาววนัชพร ไวยรัตน์

38 นางสาวจิรารัตน์ ปลอดดี 11 นางสาวกัญญาภา ชูช่วย

39 นางสาววาสนา เซ่ียงจ๊ง 12 นางสาวนิศานาถ แก้วพิจิตร

40 นางสาวตัสนีม ล่ะอาหลี 13 นางสาวเสาวนีย์ จิตรหลัง

41 นายอัซรีย์ บุรันวิจิตร 14 นางสาวอรนิดา เพชรรัตน์

42 นางสาวนภัสสร จันทราพูล 15 นางสาวณัฐริกา โมลิโต

43 นางสาวทิพย์เกสร ไชยเพชร 16 นางสาวณัฐมน เหมรัตน์

44 นางสาวปาลิตา ชูศรีสงคราม 17 นายรัชชานนท์ สรเพ็ชร

45 นางสาวนูรอัยนี กาดาฟี 18 นางสาวปนัสยา บุญโลม

46 นางสาวชลธิชา ชอบงาม 19 นางสาวพิมพิสุทธ์ิ สรรเสริญ

47 นายภูวสิษฎ์ เจริญวงศ์ 20 นางสาวนิศากร เพ็ชรเพ็ง

     วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร (4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล

     วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2+2 (4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล

     วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2+2 (4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๒๐/๒๑



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
คณะศิลปศาสตร์

 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ล าดับท่ี

21 นางสาวหทัยทิพย์ แก้วมีศรี

22 นางสาวขวัญลดา พรหมวิจิตร

23 นางสาวนูรซาฮีราห์ เซ็ง

24 นางสาวธันญ์ชนก ชูตั งต้น

25 นางสาวพิมพ์วรีย์ ประดงจงเนตร

26 นางสาววิภาพร ศรีสุขใส

27 นางสาวปริยชาต์ คงประดิษฐ์

28 นางสาวนภัสสร สีทอง

29 นายอัซรีย์ บุรันวิจิตร

30 นางสาวปฐมพร ขุนมนตรี

31 นายชากิส สังข์มณี

32 นางสาวกมลพร แดงแก้ว

33 นางสาวเพชรฉวรรณ จันทร์ประดิษฐ์

34 นางสาวชญานิศ จันทระ

35 นางสาวพิมพกานต์ แซ่ลี

36 นางสาวธิดารัตน์ โสพันธ์

37 นางสาวณิชกุล เรืองแก้ว

38 นางสาวน  าฟ้า ทองรัตนกุล

     วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร (4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล

salapho
Typewriter
๒๑/๒๑
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