
0200/2563 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง  รายช่ือนักศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเอก ประจําปีการศึกษา  2563 
-------------------------------------------- 

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาประเภทวิชา
วิทยาศาสตร์ ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเอก ประจําปีการศึกษา 2563 ดังรายชื่อท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 
   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
  
   ประกาศ  ณ  วันท่ี    23   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
      
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา) 
                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                                    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0200/2563 

 
(สําเนา) 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง  รายช่ือนักศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเอก ประจําปีการศึกษา  2563 
-------------------------------------------- 

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาประเภทวิชา
วิทยาศาสตร์ ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเอก ประจําปีการศึกษา 2563 ดังรายชื่อท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 
   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
  
   ประกาศ  ณ  วันท่ี    23   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
       (ลงช่ือ)              สุทธิดา รักกะเปา 
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา) 
                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                                    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
       สําเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวภุมริน ทนหมัด)             ภุมริน /ร่าง/พิมพ์ 
 นักวิชาการอุดมศึกษา                กฤตยภร /ทาน 
 



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชาเอก
1 6310210004 น.ส.กนกพร กลิ่นดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
2 6310210005 น.ส.กนกวรรณ บุญมาก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
3 6310210006 น.ส.กนกวรรณ เหมทานนท์ สาขาวิชาฟิสิกส์
4 6310210007 น.ส.กรกนก วงศ์เพ็ญ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5 6310210009 น.ส.กรรณิกา ศรีใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6 6310210010 นายกรวิชญ์ ภักดี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
7 6310210012 นายกฤตนัย นาคปนทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8 6310210013 นายกฤตพณ ศักดา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
9 6310210015 นายกฤติน ชัยฤทธิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
10 6310210016 นายกฤษกมล แก้วทอง สาขาวิชาเคมี
11 6310210018 น.ส.กฤษณา อนุญาโต สาขาวิชาเคมี
12 6310210022 น.ส.กัญญ์ณณัฏฐ์ ศรีวิภาค สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
13 6310210023 น.ส.กัญญ์วรา บุญรักษ์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
14 6310210024 น.ส.กัญญาณัฐ วรินทรเวช สาขาวิชาชีววิทยา
15 6310210025 น.ส.กัญญาพัชร แซ่ฉ่ัง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
16 6310210026 น.ส.กัญญารัตน์ บุญฤทธิ์ สาขาวิชาชีววิทยา
17 6310210028 น.ส.กัตติกา ขาวผ่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
18 6310210029 น.ส.กัลย์สุดา แก่นอินทร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
19 6310210030 น.ส.กัลยาณี แซ่โท่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
20 6310210031 นายกาญจน์ สมมนัสวณิช สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
21 6310210032 นายกิตติธรรม ลี้สุรพลานนท์ สาขาวิชาชีววิทยา
22 6310210033 นายกิตติธัช กาญจนถาวร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
23 6310210037 น.ส.กุลนิษฐ์ ศรีคง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
24 6310210038 น.ส.กุลสตรี ตันสกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
25 6310210039 น.ส.กุสุมา กูรอหมีน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
26 6310210040 น.ส.เกวลิน ปานสีนุ่น สาขาวิชาชีววิทยา
27 6310210041 น.ส.เกษิณี ชุมภูทอง สาขาวิชาฟิสิกส์
28 6310210042 น.ส.เกสรา ทองอินลา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
29 6310210043 น.ส.แก้วนภา มีสุข สาขาวิชาคณิตศาสตร์
30 6310210045 น.ส.ขวัญฤดี เพ็ชรด้วง สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
31 6310210047 น.ส.คณัสนันท์ หาญณรงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
32 6310210050 นายจตุรพัฒน์ เกษตรสุนทร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
33 6310210054 น.ส.จันทกานต์ ปากลาว สาขาวิชาคณิตศาสตร์
34 6310210055 น.ส.จันทร์กนก บุญสวัสดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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35 6310210056 น.ส.จารุมน หารเทา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
36 6310210058 น.ส.จิตติญา หมานสนิ สาขาวิชาชีววิทยา
37 6310210059 น.ส.จิรนันท์ จันทร์ทอง สาขาวิชาชีววิทยา
38 6310210060 น.ส.จิรสุดา แก้วเขียว สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
39 6310210062 น.ส.จุฑาทิพย์ หนูอุไร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
40 6310210066 น.ส.จุฑามาศ ครองแก้ว สาขาวิชาฟิสิกส์
41 6310210067 น.ส.จุฑามาศ สมัครสมาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
42 6310210068 น.ส.จุฑารัตน์ เหล็มโส๊ะ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
43 6310210071 น.ส.เจนนิสุตา แรงชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
44 6310210072 น.ส.ฉัตรสุดา ฟังประเสริฐสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
45 6310210073 น.ส.ชนกชนม์ สงสีจันทร์ สาขาวิชาชีววิทยา
46 6310210074 นายชนน พงศ์เวทย์พาณิชย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
47 6310210075 น.ส.ชนันท์ทร ต๋าคํา สาขาวิชาสถิติ
48 6310210076 น.ส.ชนันนัทธ์ เทพเกลี้ยง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
49 6310210077 น.ส.ชนากานต์ ปะระวรรณ สาขาวิชาเคมี
50 6310210079 น.ส.ชนิกานต์ วีระกิติกุล สาขาวิชาชีววิทยา
51 6310210082 นายชนินทร์ จันทนะ สาขาวิชาเคมี
52 6310210084 นายชยพล สมหวัง สาขาวิชาฟิสิกส์
53 6310210087 นายชัชฤทธิ์ แดงทองเกลี้ยง สาขาวิชาชีววิทยา
54 6310210088 น.ส.ชัญญานุช สุวรรณมณี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
55 6310210089 นายชัยณัฐ จงพินิจจิตเที่ยง สาขาวิชาชีววิทยา
56 6310210090 นายชัยวัฒน์ นวลศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
57 6310210091 นายชาญานนท์ วรรณรัตน์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
58 6310210093 นายชินกฤต นวลศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
59 6310210094 นายชินดนัย หงษ์อนุรักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
60 6310210097 น.ส.ชุติกาญจน์ สายแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
61 6310210098 น.ส.โชติกา โคปาโล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
62 6310210100 น.ส.ซอบารียะฮ์ ปีไสย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
63 6310210101 น.ส.ซัลวา ดุลย์รามาลย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
64 6310210102 น.ส.ซัลวา หมัดอะดั้ม สาขาวิชาชีววิทยา
65 6310210104 น.ส.ซีรีน อิทธิสมัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
66 6310210105 น.ส.ซุลฟา ไชยสูงเนิน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
67 6310210106 น.ส.ซูเฟียณีย์ มูซอ สาขาวิชาเคมี
68 6310210107 น.ส.ซูมัยยะห์ มะดีเยาะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
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69 6310210110 น.ส.ณัชชา ชีวรุ่งโรจน์ สาขาวิชาชีววิทยา
70 6310210112 น.ส.ณัชชา ธัญธนวิทยา สาขาวิชาเคมี
71 6310210113 น.ส.ณัชชา ยอดแก้ว สาขาวิชาฟิสิกส์
72 6310210118 นายณัฐชนน ชาวเหนือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
73 6310210119 น.ส.ณัฐชา อารีชล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
74 6310210121 น.ส.ณัฐฐินันท์ วิจิตรจินดา สาขาวิชาจุลชีววิทยา
75 6310210123 นายณัฐนนท์ จริงกระโทก สาขาวิชาเคมี
76 6310210124 น.ส.ณัฐพร ประทุมวัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
77 6310210125 นายณัฐพล ปฏิแพทย์ สาขาวิชาเคมี
78 6310210126 น.ส.ณัฐริกา ขันทอง สาขาวิชาจุลชีววิทยา
79 6310210127 น.ส.ณัฐริกา เมืองแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
80 6310210128 น.ส.ณัฐวดี คงพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
81 6310210129 น.ส.ณัฐวรรณ สงวนสกุล สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
82 6310210130 น.ส.ณัฐวรา รักคง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
83 6310210131 นายณัฐวุฒิ ผอมเขียว สาขาวิชาเคมี
84 6310210132 นายณัฐวุฒิ สนตอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
85 6310210134 นายณัฐสิทธิ์ เอ้ียวเหล็ก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
86 6310210139 น.ส.ณิชาภัทร โหมดแจ่ม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
87 6310210140 นายดนุวศิน ลิ่มนา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
88 6310210142 นายดลย์สุใหรหมาน หมัดอาดํ้า สาขาวิชาเคมี
89 6310210143 น.ส.ตมิสา แก้วเกิด สาขาวิชาเคมี
90 6310210144 น.ส.ต่วนโศภิสรา เด่นอุดม สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
91 6310210148 น.ส.ทิพย์มณี แดงไพบูลย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
92 6310210149 นายธนกร พงษ์จีน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
93 6310210150 นายธนกร อภิวันท์ภักดี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
94 6310210152 นายธนทัต นันธิโย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
95 6310210153 น.ส.ธนพร ชูบัณฑิตย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
96 6310210155 น.ส.ธนภรณ์ คํามณีจันทร์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
97 6310210156 น.ส.ธนภรณ์ สงค์ประหยัด สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
98 6310210157 นายธนวัฒน์ จันทสอน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
99 6310210160 นายธนา วรรณสังข์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
100 6310210163 นายธราเทพ สายสุวรรณ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
101 6310210167 น.ส.ธันย์ชนก จันวิไชย สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
102 6310210168 น.ส.ธิดาภา อะตะราใจ สาขาวิชาฟิสิกส์
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103 6310210169 น.ส.ธิดารัตน์ ไกรหลง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
104 6310210171 นายธีรภัทร อินคง สาขาวิชาเคมี
105 6310210172 นายธีระสิทธิ สิทธิสังข์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
106 6310210174 นายนคเดช ชูสว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
107 6310210175 น.ส.นงลักษณ์ ด้วงเอียด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
108 6310210177 นายนนท์ปวิธ เต็งรัง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
109 6310210179 น.ส.นภวรรณ ชัยกิจ สาขาวิชาฟิสิกส์
110 6310210180 น.ส.นภัสชล เพชรสุด สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
111 6310210181 นายนราธร หนูพุ่ม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
112 6310210182 น.ส.นริศรา สุวรรณโมสิ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
113 6310210183 น.ส.นริศราพร รัตนอุดม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
114 6310210184 น.ส.นรีทิพย์ นวนแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา
115 6310210185 น.ส.นรูฟิตรี ซีนา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
116 6310210186 น.ส.นฤมล บุญแก้ว สาขาวิชาจุลชีววิทยา
117 6310210187 น.ส.นลิน หมวดทองอ่อน สาขาวิชาเคมี
118 6310210188 นายนวพงศ์ จันทร์สว่าง สาขาวิชาฟิสิกส์
119 6310210189 น.ส.นวพร แก้วบรรดาล สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
120 6310210190 น.ส.นววรรณ วาสวิลัย สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
121 6310210191 น.ส.นัจยมา เหย็มโน้ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
122 6310210192 น.ส.นัชชา เวชสุวรรณ์ สาขาวิชาเคมี
123 6310210194 น.ส.นันท์นภัส เทียนเอก สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
124 6310210196 น.ส.นันท์สินี วรรณรัตน์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
125 6310210197 น.ส.นันทิกานต์ มิตรช่วยรอด สาขาวิชาเคมี
126 6310210202 น.ส.นาเดียร์ ยามูสะนอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
127 6310210205 น.ส.นิฟิรดาว ปายา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
128 6310210208 น.ส.นิรุสนา เจะมะ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
129 6310210209 น.ส.นิรุสลีนา หะมุ สาขาวิชาสถิติ
130 6310210210 น.ส.นิลนี ประทุมวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
131 6310210211 น.ส.นิศาชล เพิ่มรุ่งเรือง สาขาวิชาเคมี
132 6310210212 น.ส.นุจรีย์ ชุมประมาณ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
133 6310210213 น.ส.นุชนาถ พรหมพัฒน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
134 6310210216 น.ส.นูรีต้า หลังปูเต๊ะ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
135 6310210217 น.ส.นูรีนา สรรนุ่ม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
136 6310210219 น.ส.เนยญณา ดินลานสกูล สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
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137 6310210221 น.ส.โนรฟาซียัม ดือราซอ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
138 6310210222 น.ส.บัณฑิตา มหันตพันธ์ สาขาวิชาชีววิทยา
139 6310210226 น.ส.บุณยาพร ขุนทวี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
140 6310210227 น.ส.บุษบา ฉายวิริยะนนท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
141 6310210228 น.ส.บุสริน เหมียนเอียด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
142 6310210229 น.ส.บูชิตา พรหมศร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
143 6310210232 น.ส.ปฐมาวดี จันมีศรี สาขาวิชาเคมี
144 6310210234 น.ส.ปนัดดา ม่วงสุนทร สาขาวิชาฟิสิกส์
145 6310210237 นายปรัชญากร ปะวะทัง สาขาวิชาชีววิทยา
146 6310210238 น.ส.ปริชญ์ จริงจิตร สาขาวิชาเคมี
147 6310210239 น.ส.ปลายฟ้า ชัยกําธร สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
148 6310210240 น.ส.ปวริศา เมืองแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
149 6310210241 น.ส.ปวีณา หมัดหมีม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
150 6310210242 น.ส.ปัญญาทิพย์ เจ้ยทอง สาขาวิชาเคมี
151 6310210244 น.ส.ปัณฑารีย์ ศรีสงค์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
152 6310210245 น.ส.ปัณฑิตา ดีพร้อม สาขาวิชาเคมี
153 6310210246 นายปัณณทัต เจนจารุพงศ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
154 6310210247 น.ส.ปาณิดา ชุมพงษ์ สาขาวิชาชีววิทยา
155 6310210249 น.ส.ปาณิศา โดยถนอม สาขาวิชาฟิสิกส์
156 6310210250 น.ส.ปาณิศา หวังเหมรา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
157 6310210251 น.ส.ปาณิสรา ฉิมแสง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
158 6310210252 น.ส.ปาดีนี สือแม สาขาวิชาคณิตศาสตร์
159 6310210253 น.ส.ปาตีเม๊าะ นาแว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
160 6310210254 น.ส.ปานชนก สีตุกา สาขาวิชาเคมี
161 6310210256 น.ส.ปาริชาด สิงหา สาขาวิชาชีววิทยา
162 6310210257 น.ส.ปาริชาติ มุ้งง้าว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
163 6310210258 น.ส.ปิ่นธิดา ทองเสนอ สาขาวิชาเคมี
164 6310210259 น.ส.ปิยภรณ์ หงษ์ทอง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
165 6310210260 น.ส.ปิยวรรณ ใบบ้ง สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
166 6310210261 น.ส.ปิยวรรณ อาญาพิทักษ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
167 6310210262 น.ส.ปิยวรรณ อารักษ์คุณากร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
168 6310210263 น.ส.ปิยะนันท์ ภิรมรักษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
169 6310210264 น.ส.ปุณณภา ทองสี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
170 6310210265 นายปุณยวีร์ ดวงคะชาติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
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171 6310210266 นายปุรเชษฐ์ ศิลาพัฒน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
172 6310210267 น.ส.ผกามาศ เดชสุวรรณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
173 6310210268 น.ส.ผกามาศ ทัดรัตน์ สาขาวิชาฟิสิกส์
174 6310210269 น.ส.พรธิรา แซ่จ้ือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
175 6310210270 น.ส.พรธีรา สุวลักษณ์ สาขาวิชาเคมี
176 6310210271 น.ส.พรนภัส บุญพงษ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
177 6310210272 น.ส.พรพรรณ วิไลยรัตน์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
178 6310210274 น.ส.พรรภษา ปูนิล สาขาวิชาฟิสิกส์
179 6310210275 น.ส.พรศิริ วุฒิกานนท์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
180 6310210276 น.ส.พรสวรรค์ จันทร์หนู สาขาวิชาชีววิทยา
181 6310210278 น.ส.พัชริดา รักษ์แก้ว สาขาวิชาฟิสิกส์
182 6310210281 นายพันกร ชาลี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
183 6310210282 นายพันธิต พิพัฒพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
184 6310210286 น.ส.พิชชาพร มีบุญญา สาขาวิชาจุลชีววิทยา
185 6310210290 นายพีรณัฐ บัวชื่น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
186 6310210291 น.ส.พีระวดี รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สาขาวิชาสถิติ
187 6310210292 น.ส.เพชรไพรินทร์ สยมพร สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
188 6310210293 น.ส.เพชรลดา นิลเขียว สาขาวิชาเคมี
189 6310210294 น.ส.เพ็ญพิชา กล่อมชลธาร สาขาวิชาคณิตศาสตร์
190 6310210295 น.ส.ฟาดีละห์ เปาะหะ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
191 6310210296 น.ส.ฟาติน นาเซ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
192 6310210297 น.ส.ฟาตีเมาะห์ รามา สาขาวิชาชีววิทยา
193 6310210301 น.ส.ฟิรดาว แวหะมะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
194 6310210302 น.ส.ฟิรดาว อุเซ็ง สาขาวิชาเคมี
195 6310210304 น.ส.ภัฏฏินวดี เกราะแก้ว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
196 6310210305 น.ส.ภัทธิราภรณ์ คงรอด สาขาวิชาชีววิทยา
197 6310210306 นายภัทรดร ตันติพงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
198 6310210307 น.ส.ภัศรา รัตนพิบูรณ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
199 6310210311 น.ส.ภิญญดา ก่อเกลี้ยง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
200 6310210315 นายมนัสวี อนันติโย สาขาวิชาชีววิทยา
201 6310210316 น.ส.มลธิชา บัวจันทร์ สาขาวิชาชีววิทยา
202 6310210317 น.ส.มัณฑนา กิจผดุง สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
203 6310210319 น.ส.มัลลิษา สุรัตนพราหมณ์ สาขาวิชาสถิติ
204 6310210320 น.ส.มาติกา ยอดวิจารณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์

Page 6 of 15



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชาเอก

รายช่ือนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเอก ประจําปีการศึกษา  2563

205 6310210321 น.ส.มานิตา แก้วปิยรัตน์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
206 6310210323 น.ส.มาลีณา มัดระฮะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
207 6310210324 นายมิณทดา สวัสดี สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
208 6310210327 นายมูฮํามัดอัรฟาน กอและ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
209 6310210329 น.ส.เมธาพร สกุลกาญจน์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
210 6310210330 น.ส.เมธาวี ศรีพรัมวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
211 6310210331 น.ส.เมธาวี อาจหาญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
212 6310210333 น.ส.ยูวิตา ปังแลมานุม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
213 6310210335 น.ส.รวิวรรณ จันทร์ภักดี สาขาวิชาชีววิทยา
214 6310210338 น.ส.รัชชุภรณ์ ทับทิมเมือง สาขาวิชาจุลชีววิทยา
215 6310210341 น.ส.รัตติยา รักจิตต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
216 6310210343 น.ส.รัตนพร ศรีจันทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
217 6310210344 น.ส.รัตนวรรณ สุขศิริพัฒน์ สาขาวิชาเคมี
218 6310210345 น.ส.รัตนา มณีรัตนโชติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
219 6310210348 น.ส.รุ่งทิวา เนียมละออง สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
220 6310210349 น.ส.รูสนีตา เจ๊ะมะ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
221 6310210350 น.ส.ลลิตา ขาวแก้ว สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
222 6310210352 น.ส.ลียานา โอะหนิ สาขาวิชาชีววิทยา
223 6310210354 นายวนัสนันท์ ภักดีสุวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
224 6310210355 น.ส.วรกานต์ พันคนิช สาขาวิชาชีววิทยา
225 6310210357 น.ส.วรรณดี เปียสี สาขาวิชาจุลชีววิทยา
226 6310210359 น.ส.วรวลัญช์ จีนประชา สาขาวิชาเคมี
227 6310210360 น.ส.วริศรา เรือนก้อน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
228 6310210361 น.ส.วริศรา แวยูโซะ สาขาวิชาสถิติ
229 6310210362 นายวัชรา กลับส่ง สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
230 6310210363 น.ส.วันนิษา ทองเกลี้ยง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
231 6310210364 น.ส.วาสินี เขาสมบูรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
232 6310210365 น.ส.วิภาวดี พรหมพิทักษ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
233 6310210366 น.ส.วิมพ์วิภา เกือแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
234 6310210367 น.ส.วิมลสิริ ทองเนื้อขาว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
235 6310210370 น.ส.วิลาวัณย์ จันทร์ด้วง สาขาวิชาสถิติ
236 6310210371 น.ส.วิวรรธณี ประเพณี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
237 6310210374 น.ส.วุสณี หมัดสะอิ สาขาวิชาเคมี
238 6310210375 นายเวชพิสิฐ ทองทิพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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239 6310210376 น.ส.ศดานันท์ เมืองสง สาขาวิชาเคมี
240 6310210377 น.ส.ศตนันท์ เพ็ชรสวัสดิ์ สาขาวิชาเคมี
241 6310210378 น.ส.ศรัณย์พร จันทร์กลั่น สาขาวิชาเคมี
242 6310210379 น.ส.ศรัณย์พร นวลนิล สาขาวิชาสถิติ
243 6310210380 นายศรายุทธ ติวงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
244 6310210383 น.ส.ศศิวิมล รุ่งเรือง สาขาวิชาชีววิทยา
245 6310210384 นายศักดิ์ดา แซ่เตีย สาขาวิชาเคมี
246 6310210385 น.ส.ศิริญนภา จันทาพูน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
247 6310210386 น.ส.ศิริญากรณ์ คงรักษา สาขาวิชาเคมี
248 6310210387 น.ส.ศิรินธร หงสกุล สาขาวิชาชีววิทยา
249 6310210389 น.ส.ศิริพร ลาละคร สาขาวิชาจุลชีววิทยา
250 6310210390 น.ส.ศิริลักษณ์ ลาละคร สาขาวิชาจุลชีววิทยา
251 6310210391 น.ส.ศิโรรัตน์ อุ้ยสวัสดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
252 6310210393 น.ส.ศุทธินี เกิดด้วง สาขาวิชาจุลชีววิทยา
253 6310210395 นายศุภเศรษฐ์ ปรีดาศักดิ์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
254 6310210396 น.ส.ศุภิสรา เสียงหวาน สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
255 6310210401 น.ส.สายชล แท่นแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
256 6310210402 นายสาริทธิ์ ปราชญาเปร่ือง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
257 6310210403 นายสิทธิชัย องค์วิมลการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
258 6310210406 น.ส.สิริรักษ์ โคมละ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
259 6310210407 น.ส.สิริวิมล เสาธงทอง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
260 6310210408 น.ส.สิรีธร ยุทธวรวิทย์ สาขาวิชาชีววิทยา
261 6310210409 น.ส.สุกฤตา จันทร์เอียด สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
262 6310210410 น.ส.สุกัลยา แก้วประจุ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
263 6310210411 น.ส.สุชานาถ ไชยทอง สาขาวิชาเคมี
264 6310210412 น.ส.สุชาวดี รัตนะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
265 6310210417 น.ส.สุทินา คงจันทร์ สาขาวิชาชีววิทยา
266 6310210418 น.ส.สุธาทิพย์ แก้วรักษ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
267 6310210419 น.ส.สุธิษา เก่ืออาษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
268 6310210420 น.ส.สุนิษา เครือจันทร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
269 6310210421 น.ส.สุพิชชา ว่องไว สาขาวิชาเคมี
270 6310210422 น.ส.สุภนิดา พรหมสุวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
271 6310210423 น.ส.สุภนิดา เมืองแก้ว สาขาวิชาสถิติ
272 6310210424 น.ส.สุภวรรณ ศรีษะสังข์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
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273 6310210425 น.ส.สุภัสสร เกิดสุข สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
274 6310210427 น.ส.สุภัสสรา สงพะโยม สาขาวิชาเคมี
275 6310210428 น.ส.สุภาวดี ปานแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา
276 6310210430 น.ส.สุรีรัตน์ เรืองจันทร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
277 6310210431 น.ส.สุวนันท์ ชิตวัน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
278 6310210432 น.ส.สุวนันท์ ย่ิงบุรุษ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
279 6310210434 น.ส.สุวลี วิเชียร สาขาวิชาฟิสิกส์
280 6310210435 นายสุวิจักขณ์ ปรีดิ์ลภัส สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
281 6310210436 น.ส.สุวิญญาณ์ แก้วมณี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
282 6310210438 นายเสฎฐวุฒิ กุลภัทรากร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
283 6310210441 น.ส.หทัยกาญจน์ จันทร์เม่ง สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
284 6310210442 น.ส.หทัยชนก พรหมทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
285 6310210443 น.ส.หทัยทิพย์ แก้วศรีนวม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
286 6310210444 นายหรินทร์ รัตนสุกโก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
287 6310210446 น.ส.หัสบดี เทศนอก สาขาวิชาชีววิทยา
288 6310210447 น.ส.หัสศจี ธนะสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
289 6310210449 นายอธิวงศวัชร์ สงสุวรรณ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
290 6310210452 น.ส.อนัญพร ศรีชาย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
291 6310210454 น.ส.อนุตศิรา ชูเพชร สาขาวิชาสถิติ
292 6310210457 น.ส.อนุสรา อิสลาม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
293 6310210459 น.ส.อภิญญา ลัทธิพรหม สาขาวิชาชีววิทยา
294 6310210461 น.ส.อรณิชา จันทร์คง สาขาวิชาเคมี
295 6310210462 น.ส.อรทัย ย่องเส้ง สาขาวิชาสถิติ
296 6310210463 น.ส.อรนลิน เพ็ชรเสน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
297 6310210464 น.ส.อรวรรณ เดชเรือง สาขาวิชาชีววิทยา
298 6310210467 นายอรุณ ราชพิทักษ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
299 6310210468 น.ส.อรุณา เดชนวล สาขาวิชาเคมี
300 6310210469 น.ส.อลิสา เสนแก้ว สาขาวิชาเคมี
301 6310210470 น.ส.อวิภาวดี ศรีสุข สาขาวิชาชีววิทยา
302 6310210471 น.ส.อ้อมใจ ยอดสร้อย สาขาวิชาฟิสิกส์
303 6310210473 น.ส.อัฌชาวดี บุญรัตนัง สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
304 6310210474 น.ส.อัญชิสา จันทรทิพย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
305 6310210476 น.ส.อัญมณี ธรรมรงค์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
306 6310210477 น.ส.อัลวาณี หามะ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
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307 6310210479 น.ส.อัสนียา สาเมาะ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
308 6310210481 น.ส.อัสมา มานิ สาขาวิชาฟิสิกส์
309 6310210483 น.ส.อาซียะห์ มะแซ สาขาวิชาฟิสิกส์
310 6310210485 น.ส.อารีซา เบ็ญยู่โสะ สาขาวิชาฟิสิกส์
311 6310210488 น.ส.อิสริยาภรณ์ อินนะ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
312 6310210490 น.ส.อุรัสยา จันทนเสถียร สาขาวิชาจุลชีววิทยา
313 6310210491 น.ส.อุลฮุสนา จือนารา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
314 6310210492 น.ส.ฮัซวานี ลอเด็ง สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
315 6310210493 นายฮานาน หัดเลาะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
316 6310210495 นายฮาริษ เศวตโศภิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
317 6310210496 นายกณิศ จันทเกตุ สาขาวิชาชีววิทยา
318 6310210497 น.ส.กรกนก จิตรวิรัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
319 6310210498 น.ส.กรกนก บุญเนือง สาขาวิชาชีววิทยา
320 6310210500 น.ส.กัญญาภัค เกลี้ยงโอวาท สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
321 6310210501 น.ส.กันติชา ณ วาโย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
322 6310210502 น.ส.กาญจนา ราโชกาญจน์ สาขาวิชาสถิติ
323 6310210503 น.ส.กุลวธิดา ศรีสุวรรณ สาขาวิชาเคมี
324 6310210504 น.ส.เกศกนก แสงอ่อน สาขาวิชาชีววิทยา
325 6310210505 น.ส.เกษรา ธรรมชาติ สาขาวิชาชีววิทยา
326 6310210508 น.ส.จุรีรัตน์ ใบตะเห สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
327 6310210509 นายชนาธิป แซ่เจียม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
328 6310210510 น.ส.ชนิสรา สงอักษร สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
329 6310210511 น.ส.ซัมซียะห์ เจ๊ะหะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
330 6310210512 น.ส.ซารีนา เจ๊ะเงาะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
331 6310210513 น.ส.ซีตีไอซะห์ มาม๊ะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
332 6310210514 น.ส.ซูใบดา มิง สาขาวิชาฟิสิกส์
333 6310210515 น.ส.ซูฮัยนา หะยีมามุ สาขาวิชาชีววิทยา
334 6310210517 น.ส.ซูฮายซา เจ๊ะอุบง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
335 6310210518 น.ส.โซรียา สาและ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
336 6310210519 น.ส.ญาณิศา ชมชื่น สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
337 6310210521 นายฐาปกรณ์ กามูจันดี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
338 6310210522 น.ส.ฐิติญาดา ทองอนันต์ สาขาวิชาชีววิทยา
339 6310210523 น.ส.ณัชชา ทองมีศรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
340 6310210524 น.ส.ณัฏฐยา ดําเพชร สาขาวิชาเคมี
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341 6310210525 น.ส.ณัฐกมล วรรณจันทร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
342 6310210527 นายณัฐทรัพย์ มูลิกา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
343 6310210528 น.ส.ณัฐธิชา บํารุงศรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
344 6310210529 น.ส.ณัฐริณี ดินแดง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
345 6310210530 น.ส.ณัฐวรรณ มัชฌิมาภิโร สาขาวิชาจุลชีววิทยา
346 6310210531 น.ส.ณิชนันทน์ แท่นทอง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
347 6310210532 น.ส.ณิชารีย์ พุ่มพวง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
348 6310210533 น.ส.ตักวา มามุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
349 6310210534 น.ส.ตัสนิม มูซอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
350 6310210535 น.ส.ตัสนีม สารง สาขาวิชาสถิติ
351 6310210536 น.ส.ทัศนีย์ พงเก้ือ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
352 6310210537 น.ส.ธนพร รักษายศ สาขาวิชาเคมี
353 6310210538 นายธนวินท์ จิตรเสนา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
354 6310210539 น.ส.ธนัญญา จันทสงค์ สาขาวิชาเคมี
355 6310210540 นายธนาดล แซ่ฮู้ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
356 6310210541 นายธรรมราช หนูนุ่ม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
357 6310210543 น.ส.ธิดารัตน์ ปราบมาก สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
358 6310210544 นายนนทิวรรธน์ สุบรรณกูล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
359 6310210545 น.ส.นริศรา ส่าหีม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
360 6310210546 น.ส.นัซรีน ดารายีสาฮอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
361 6310210547 น.ส.นันทนัช เสียดหนองยุง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
362 6310210548 น.ส.นันทัชพร หมันหวัง สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
363 6310210549 น.ส.นันทิชา พึ่งเสือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
364 6310210550 น.ส.นัสรียา เจะดือเระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
365 6310210551 น.ส.นาซูฮา โสะเบ็ญอาหลี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
366 6310210552 น.ส.นาดา อูระวัฒน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
367 6310210553 น.ส.นาเดีย สามุยามา สาขาวิชาชีววิทยา
368 6310210556 น.ส.นิลาวัลย์ ควนวิไล สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
369 6310210557 น.ส.นิสรีน หมัดหลี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
370 6310210558 น.ส.นิฮาฟีณีย์ กาซอ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
371 6310210559 น.ส.นุรอาราญา บือโต สาขาวิชาชีววิทยา
372 6310210560 น.ส.นูรซาฮานี ดะเละ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
373 6310210561 น.ส.นูรมี กลูแป สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
374 6310210562 น.ส.นูรอัยนา โสดสลาม สาขาวิชาคณิตศาสตร์
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375 6310210563 น.ส.นูรไอนิง สนิ สาขาวิชาชีววิทยา
376 6310210564 น.ส.นูรฮูสนา ดงมาดา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
377 6310210565 น.ส.นูรีฮัน ตาเยะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
378 6310210566 น.ส.นูรีฮัน บือราเฮง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
379 6310210567 น.ส.นูรีฮัน สะแลแม สาขาวิชาคณิตศาสตร์
380 6310210568 น.ส.นูรุลฮูดา เล็งฮะ สาขาวิชาสถิติ
381 6310210569 น.ส.นูรูลอินซาร์ เจ๊ะเล๊าะ สาขาวิชาเคมี
382 6310210570 น.ส.นูฮา แย้มจังหวัด สาขาวิชาสถิติ
383 6310210572 น.ส.บัณฑิตา เพียรดี สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
384 6310210573 น.ส.บัลกีส สติรักษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
385 6310210574 น.ส.บุญธิดา สืบสิงห์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
386 6310210576 น.ส.ประภัสสร ไชยของพรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
387 6310210577 น.ส.ปรียานุช คงผอม สาขาวิชาจุลชีววิทยา
388 6310210578 น.ส.ปรียานุช พงศ์พ้นภัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา
389 6310210580 น.ส.ปิยธิดา โปชะดา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
390 6310210581 น.ส.ปิยะมาศ โชติช่วง สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
391 6310210582 น.ส.ปุณญาฉัตร ภูมิรักษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
392 6310210583 น.ส.พนิดา ดวงเกิด สาขาวิชาจุลชีววิทยา
393 6310210584 น.ส.พนิตนันท์ จอมสุริยะ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
394 6310210585 น.ส.พันพัสสา หวันน่าหงู สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
395 6310210586 น.ส.แพรพลอย สุระคําแหง สาขาวิชาสถิติ
396 6310210587 น.ส.ฟาเดีย มูนี สาขาวิชาเคมี
397 6310210588 น.ส.ฟิรดาว สาและ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
398 6310210589 น.ส.ฟีรุญ บาราเฮาะ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
399 6310210590 น.ส.ภรินทร์ทิพย์ จันวดี สาขาวิชาสถิติ
400 6310210591 น.ส.ภัทราภรณ์ หยงสตาร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
401 6310210593 น.ส.ภาริตา สะดี สาขาวิชาฟิสิกส์
402 6310210594 น.ส.ภาวินี ทองสง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
403 6310210595 นายภุชเคนทร์ ตุดเก้ือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
404 6310210596 นายมงคล ถาวร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
405 6310210597 น.ส.มาซีเตาะห์ เจ๊ะหลี สาขาวิชาสถิติ
406 6310210598 นายมูฮัมหมัด อีซอ สาขาวิชาฟิสิกส์
407 6310210599 น.ส.ยัฟนี่ย์ แวเต๊ะ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
408 6310210600 น.ส.ยูริ บิลอะหลี สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
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409 6310210602 น.ส.รัตน์จิกาญน์ ทองรัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
410 6310210603 น.ส.รุจิรา บุญก่อ สาขาวิชาสถิติ
411 6310210604 น.ส.ลลิตา เซซัง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
412 6310210605 น.ส.ลัคนา ย่ิงไทย สาขาวิชาชีววิทยา
413 6310210606 น.ส.วาสนา เลิศชัยเจริญศักดิ์ สาขาวิชาเคมี
414 6310210608 น.ส.วิภาวินี บัวบล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
415 6310210609 นายวีระพล สมัครกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
416 6310210610 นายวุฒินัน นวลปาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
417 6310210611 น.ส.ศศิกานต์ แท่นมาก สาขาวิชาเคมี
418 6310210613 นายศุภชัย พั้งไล่ สาขาวิชาเคมี
419 6310210614 น.ส.สรียา ฮะอุรา สาขาวิชาฟิสิกส์
420 6310210615 น.ส.สามีรอ ดอเลาะ สาขาวิชาสถิติ
421 6310210616 น.ส.สารีปะห์ หายีมะ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
422 6310210617 น.ส.สิราวรรณ ทรัพย์สง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
423 6310210619 น.ส.สิริมา ยานพะโยม สาขาวิชาคณิตศาสตร์
424 6310210620 น.ส.สุณิสา เจียนซ่ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
425 6310210621 น.ส.สุดารัตน์ คงเติม สาขาวิชาฟิสิกส์
426 6310210622 น.ส.สุธิดา บุญทอง สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
427 6310210623 น.ส.สุนารี สลีมิน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
428 6310210624 น.ส.สุพัตรา ดอกดวง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
429 6310210625 น.ส.สุภานัน คงมี สาขาวิชาสถิติ
430 6310210626 น.ส.สุมารี บุญพลู สาขาวิชาจุลชีววิทยา
431 6310210627 นายสุรบดี มันฑะติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
432 6310210628 น.ส.สุรอนงค์ ภักดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
433 6310210630 น.ส.สุไอดา ยะลา สาขาวิชาสถิติ
434 6310210631 นายเสฎฐวุฒิ เพชรจํานงค์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
435 6310210632 นายเสฎฐวุฒิ สงค์ปาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
436 6310210633 น.ส.หัทยา เบ็ญตะเหล็บ สาขาวิชาสถิติ
437 6310210634 นายอนุรักษ์ ขุนไพชิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
438 6310210635 น.ส.อนุสรา มุสิกรังศรี สาขาวิชาชีววิทยา
439 6310210636 นายอมรินทร์ สาและ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
440 6310210638 น.ส.อรชนก พรรณราย สาขาวิชาเคมี
441 6310210639 นายอรรถชา ทองคํา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
442 6310210640 น.ส.อรอุมา สระประทุม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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443 6310210641 น.ส.อรัญญา เต๊ะหลี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
444 6310210642 น.ส.อริษรา สะหมัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์
445 6310210643 น.ส.อริสา สมุทรจาง สาขาวิชาจุลชีววิทยา
446 6310210644 นายอลงณ์กต แย้มสุวรรณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
447 6310210645 น.ส.อัจจิมา คงสา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
448 6310210646 น.ส.อัดดานี แดงหลัง สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
449 6310210647 นายอับดุลคอบีร ดอเลาะ สาขาวิชาฟิสิกส์
450 6310210648 น.ส.อาจรีย์ ขําจันทร์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
451 6310210649 น.ส.อาทิตยา พรมเรืองโชติ สาขาวิชาสถิติ
452 6310210650 น.ส.อานีซะห์ แวอุเซ็ง สาขาวิชาสถิติ
453 6310210652 น.ส.อาลิต้า สาแยตือปะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
454 6310210653 น.ส.อุทุมพร ศรีมงคล สาขาวิชาสถิติ
455 6310210654 น.ส.ฮาบีบ๊ะห์ แยนา สาขาวิชาชีววิทยา
456 6310210655 น.ส.ฮาลีมี ก่ิงเล็ก สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
457 6310210656 น.ส.กนกพิชญ์ วังสุวรรณ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
458 6310210659 นายชูอัยบ์ มะเต็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
459 6310210660 น.ส.ซูฮัยดา บาเหะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
460 6310210661 น.ส.ซูไฮลา อารับชาห์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
461 6310210662 น.ส.ณภัค มาศเฮ็ง สาขาวิชาฟิสิกส์
462 6310210663 นายธีรวุฒิ ยอดบุญ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
463 6310210664 น.ส.นัจยมี เหล็บและ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
464 6310210667 น.ส.นิสรีน ดือราแม สาขาวิชาคณิตศาสตร์
465 6310210668 น.ส.นูรเดียนี ดอเล๊าะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
466 6310210670 นายปกรณ์ บูรณะพาณิชย์กิจ สาขาวิชาฟิสิกส์
467 6310210671 นายพงศธร ขําเกลี้ยง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
468 6310210672 น.ส.ฟารินดา หะยีลาเตะ สาขาวิชาฟิสิกส์
469 6310210673 น.ส.ฟูไรฮะฮ์ แอหมอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
470 6310210674 น.ส.ภัทรวรรณ อิศโร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
471 6310210675 น.ส.มณี อาดัม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
472 6310210676 นายมนตรา มากชูชิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
473 6310210677 นายมนัสชนันท์ สายแวว สาขาวิชาจุลชีววิทยา
474 6310210678 น.ส.มาซูรา มะแอ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
475 6310210679 น.ส.มุมีนะห์ ขะเด สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
476 6310210680 น.ส.วาสนา ทิพย์ยอและ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
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477 6310210681 น.ส.วิกานดา เมืองงาม สาขาวิชาจุลชีววิทยา
478 6310210682 น.ส.ศิริวิภารัตน์ เพียแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
479 6310210684 น.ส.สุทัตตา ทองเทียบ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
480 6310210685 นายอัซมีน มาฮะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
481 6310210686 น.ส.อัสมารา นาปาเลน สาขาวิชาชีววิทยา
482 6310210687 นายอามีร์ แมเร๊าะ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
483 6310210688 น.ส.เอมิกา เทพบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
484 6310210689 น.ส.ฮุสณีย์ อาลีมามะ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
485 6310210692 น.ส.กันต์ฤทัย เก้ือกูล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
486 6310210704 น.ส.ญาณกร คารวพงศ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
487 6310210714 นายธัชณัฎ ธรรมชาติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
488 6310210720 นายนวาวี มะลี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
489 6310210721 น.ส.นัสฮาร์ สาระณะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
490 6310210722 น.ส.นารีน่า เป๊าะซา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
491 6310210723 น.ส.นาอีละห์ บากา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
492 6310210730 น.ส.บาซิลีน ม่วงงาม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
493 6310210738 น.ส.ปิ่นวดี สุขการ สาขาวิชาเคมี
494 6310210747 น.ส.ยัสมิน บือแนสะเตง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
495 6310210754 น.ส.วาริญตาร์ อาหวัง สาขาวิชาชีววิทยา
496 6310210757 น.ส.แวอาอีเสาะ กมาลอดิง สาขาวิชาสถิติ
497 6310210764 น.ส.สุทิกานต์ พึ่งประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
498 6310210772 น.ส.อภัสชา แสงรัตน์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
499 6310210777 น.ส.อัสมา สุตรา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
500 6310210783 น.ส.โรสลินทร์ มะจะ สาขาวิชาเคมี
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