
 
  ประกาศ 

 
 

ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา 
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
……………….............…………………….............. 

 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปิดรับ

สมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ หลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  แล้วนั้น 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตาม
เอกสารทีแ่นบท้ายประกาศทราบและปฏิบัติดังนี้ 

๑. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวด้วยตนเองในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.  โดยรายงานตัวตามพ้ืนทีท่ีเ่รียน ดังนี้ 

๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
เรียนที่อ าเภอทุ่งสง รายงานตัว ณ หอประชุมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ อ าเภอทุ่งสง                 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ๑.๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  เรียนที่อ าเภอขนอม     
รายงานตัว ณ  ตึกอ านวยการฯ ชั้น ๒ ห้องส านักงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ       
การจัดการ อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                   ๒. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา    และเตรียมเอกสาร
พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 
                   ๓. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กรอกข้อมูลการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ได้ที่ 
http://adms.rmutsv.ac.th และพิมพ์เอกสารดังกล่าวมาในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 ๔. หากผู้มีรายชื่อตามประกาศไม่ด าเนินการตามก าหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้าศึกษา 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๒ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

                                                                            
                                                               (นายยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ) 

                          รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

 
 

http://adms.rmutsv.ac.th/


หลักฐานที่ตองเตรียมมาในวันรายงานตัว ประกอบดวย 

 

๑. ใบรายงานตัวเปนนักศึกษา จํานวน ๑ ชุด 

๒. รูปถายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๑ รูป (สวมเสื้อเช้ิทสีขาวไมมีตราสถาบันเดิม)  

๓. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา 

๓.๑ ระดับ ม.๖/ปวช.  (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ๕ ภาคการศึกษา จํานวน ๑ ชุด  

หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป และหลักสูตรปรญิญาตรี ๖ ป หรอื 

๓.๒ ระดับ ปวส.  (ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง) ๓  ภาคการศึกษา จํานวน ๑ ชุด  

หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป (เทียบโอน) และหลักสูตรปรญิญาตรี (ตอเน่ือง) 

๓.๓ กรณีสําเรจ็การศึกษา สําเนาใบแสดงผลการศึกษา ฉบบัสมบูรณ จํานวน ๒ ชุด 

๔. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ชุด 

๕. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ชุด 

๖. หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถาม)ี จํานวน ๑ ฉบับ   

 



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกนกอร ขุนทอง

๒ นางสาวจุฑามาศ หนูคง

๓ นางสาวฐายิกา ศิริขวัญ

๔ นางสาวทรรศนีย ทองมาก

๕ นางสาวธัญญาพร ศรีเกตุ

๖ นางสาวนฤมล ผูวานิช

๗ นางสาวนิชนาฎ จันทรทอง

๘ นางสาวนิศานาถ วงศสุบรรณ

๙ นางสาวเบญจริยาพร ยุนเซ็ง

๑๐ นางสาวพนิดา ชัยมุสิก

๑๑ นางสาววิชญาดา บุญสงค

๑๒ นางสาวสุชาธิณี แซตัน

๑๓ นางสาวสุธิมา สุขบูรณ

๑๔ นางสาวเสาวภาคย นุนงาม

๑๕ นางสาวอติกานต แกวหลา

๑๖ นางสาวอังศุมาลี รอดจันทร

๑๗ นายจิรภัทร แกวกัญญาติ

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาการแพทยแผนไทย ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวจันทรัสม ประแจ

๒ นางสาวณิชกานต ใหมซอน

๓ นางสาวพรฤดี จันทคาม

๔ นางสาวมลฤดี ทองตรีพันธ

๕ นางสาวมุกมณี จัทรปญญา

๖ นางสาวสุพรรษา ศรีชุม

๗ นายจิตติพงษ เพชรสุทธิ์

๘ นายธวัชชัย สงทอง

๙ นายธีระศักดิ์ มูสิกะ

๑๐ นายพบธรรม ถิ่นนคร

๑๑ นายวุฒิพงศ มณีสงค

๑๒ นายสุพจน คําแกว

๑๓ นายอนิรุทธ มูลสาร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พื้นท่ี อ.ทุงสง

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวธารารัตน หนูนุม

๒ นางสาวบุญสิตา วงศวาสนา

๓ นางสาววิภารัตน จันทรไพรพฤกษ

๔ นางสาวศิริลักษณ อุนคงทอง

๕ นางสาวอรุณทิพย แทนโป

๖ นายธรรมรัตน ไชยสิทธิ์

๗ นายเพิ่มสิน ไชยพลฤทธิ์

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวภัณฑิรา หนูเอียด

๒ นางสาววรพรรณ ภักดีสุวรรณ

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกรณิศ ทรายทอง

๒ นางสาวกรรณิการ เกลี้ยงบัวคง

๓ นางสาวกัญญารัตน ปลอดแคลว

๔ นางสาวขวัญฤดี ฟองสุวรรณ

๕ นางสาวจรัสพร บัวนุย

๖ นางสาวจริญญา เองฉวน

๗ นางสาวจันทรา วิชิตเช้ือ

๘ นางสาวชาติรส ตองชู

๙ นางสาวโชติกา ไชยเจริญ

๑๐ นางสาวโชติกา อินดู

๑๑ นางสาวณัฐกานต มานประเสริฐ

๑๒ นางสาวนางสาวสลิลทิพย หนูจิตต

๑๓ นางสาวนุชจรี พลสวาง

๑๔ นางสาวแปลน อินทรชวย

๑๕ นางสาวพิมรตี นิภัสตรา

๑๖ นางสาวเพียงบุญ สมบูรณ

๑๗ นางสาวรุจิเรข ย่ิงคํานึง

๑๘ นางสาวเรวดี สุดเอียด

๑๙ นางสาวสุดารัตนื เหมือนมาศ

๒๐ นางสาวสุพรรษา พิมพศรี

๒๑ นางสาวสุวรณา จันทรทองแกว

๒๒ นาย อนุพัฒน เพชรสุด

๒๓ นายชนวีร ศิริวงศ

๒๔ นายทักษดนัย พงศจันทรเสถียร

๒๕ นายธนเทพ เทวเดช

มีตอหนาถัดไป...

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๒๖ นายนนทวัฒน มณีโชติ

๒๗ นายปาณชาติ สังขขาว

๒๘ นายพงศเทพ โศภิษฐิกุล

๒๙ นายวสันต เนาวโคอักษร

๓๐ นายสรวิศ ลอประเสริฐกุล

๓๑ นายสุริยะ สังขเอียด

๓๒ นายแสงชัย อนุสุนัย

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวเจนจิตร กาสังข

๒ นางสาวพิชญา คาน

๓ นางสาวอัจจิมา สมยินดี

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกณิกา พราหมโน

๒ นางสาวจริยา ชูทองคํา

๓ นางสาวจารุวรรณ แกวสุขศรี

๔ นางสาวฐิติมา ขวัญนุย

๕ นางสาวตรีชฎา แซตั้น

๖ นางสาวนันทิกานต รอดแกว

๗ นางสาวนางสาวเสาวลักษณ หนูแดง

๘ นางสาวนาถธิดา รามจันทร

๙ นางสาวบุษราภรณ สมบูรณ

๑๐ นางสาวเบญญาภา บัวบุตร

๑๑ นางสาวปยะณัฐ ชูชุม

๑๒ นางสาวปยะรัตน รัตนศิริ

๑๓ นางสาวผกามาส นิลวงศ

๑๔ นางสาวฝนทิพย พันธุ

๑๕ นางสาวเรวดี เจริญผล

๑๖ นางสาววนาลี พรมนุน

๑๗ นางสาววิรัญชนา ลูกเมือง

๑๘ นางสาวศศิธร ชาญสาริกรณ

๑๙ นางสาวศศิวิมล จักรราช

๒๐ นางสาวศุภวัน เพ็ชรรัตน

๒๑ นางสาวโศรดา พลรัตน

๒๒ นางสาวสิทธิพร ชูคํา

๒๓ นางสาวสุพพัตรา รุงเรือง

๒๔ นางสาวสุภาพร บุญรุง

๒๕ นางสาวเสาวลักษณ สุขาทร

มีตอหนาถัดไป...

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๒๖ นายธีระนิตย สิงหมณี

๒๗ นายนนทนันต ชาติปญญากร

๒๘ นายบุฆอรี มะมิง

๒๙ นายปรเมศร เขียวจีน

๓๐ นายพงศศิริ พรหมมาลี

๓๑ นายภราดร บัวสุวรรณ

๓๒ นายภาณุเดช ขุนแสง

๓๓ นายอรรถชัย สวัสดิ์เกื้อ

๓๔ นายอรรถนัย ปลื้มสง

๓๕ นายอิมรอน มะเยาะ

๓๖ นายอีลยัส ดอเลาะซา

๓๗ นายฮาซัน เซ็ง

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวดารุณี แวสาแลแม

๒ นางสาวพัฒนนรี คีรินทร

๓ นางสาวเมธาวี คงคืน

๔ นางสาวศิรินทิพย ฮ่ัวลี

๕ นางสาวศิริรัตน ศรีศรี

๖ นางสาวอรนา นุนสังข

๗ นางสาวอาซูรา สะแลแม

๘ นายกาฬสินธ ทองยอย

๙ นายจักรพันธ ชูยัง

๑๐ นายธนาธิป คงสม

๑๑ นายพัฒพงษ ชูยัง

๑๒ นายสัตยา คงทิพย

๑๓ นายอรุณ ภักดี

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกูนูรีฮัน มือฆะ

๒ นางสาวธิรัญญา พรหมแทนสุด

๓ นางสาวนูรฮูดา เจะอุบง

๔ นางสาวนูรีนา หะยีอาแว

๕ นางสาวนูรียะห ลาเตะ

๖ นางสาวฟาตอนา สะอิ

๗ นางสาวแมกือซง เจะซอ

๘ นางสาวรุสนานี สาและ

๙ นางสาวศิรินทิพย ภักดีรัตน

๑๐ นางสาวศิริลักษณ เทวฤทธิ์

๑๑ นางสาวสูไวบะห แวสะมาแอ

๑๒ นางสาวอามีเนาะ สอรี

๑๓ นางสาวอามีเนาะ สาและ

๑๔ นางสาวอาอีเสาะ ดือเระ

๑๕ นายซาการียา เจะแล

๑๖ นายบูลยามี ยีตา

๑๗ นายสุกรี สะมะแอ

๑๘ นายฮุสนันท กลาแต

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นายคมสัน ชวยหนู

๒ นายจิราวุฒิ สุภาวงศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรตอเนื่อง

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกุลนรี เอียดเล็ก

๒ นางสาวแกวทิพย ขุนฤทธิ์

๓ นางสาวชนนิกานต สุขสวัสดิ์

๔ นางสาวซารีดา วาเฮง

๕ นางสาวณัฐธิดา หนูเกลี้ยง

๖ นางสาวนัยนา แซเซียว

๗ นางสาวนูรมี โตะเสง

๘ นางสาววนิดา ชูสงคราม

๙ นางสาวศิริพร ศรีสุวรรณ

๑๐ นางสาวสินิทธา ลัคนาศิโรรัตน

๑๑ นางสาวสุภาวดี แกวอารีย

๑๒ นายกนกพล ปานนุย

๑๓ นายกัมปนาท สุขขุน

๑๔ นายเกียรติศักดิ์ เยิดย่ิง

๑๕ นายชัยณรงค รัตนโสภณ

๑๖ นายณัฐพงศ ชัยเทียนทอง

๑๗ นายณัฐวุฒิ อนุราช

๑๘ นายธีรศานต ทวินิจ

๑๙ นายบุญยงค สุขพันธ

๒๐ นายภูบดินทร ทองพรอม

๒๑ นายฤทธเกียรติ สงยัง

๒๒ นายเวชพิสิฐ เตางาม

๒๓ นายศรัณย หม่ืนสุนทร

๒๔ นายศุภกิตติ์ สอนคง

๒๕ นายเอกพล โสพล

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเกษตรศาสตร พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาพืชศาสตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกนกวรรณ กัณฑจู

๒ นางสาวกัญจนา ทวิชศรี

๓ นางสาวขวัญฤทัย ยอดแกว

๔ นางสาวจารุววรณ เกิดทอง

๕ นางสาวจุฑาธิป สรอยสกุลณี

๖ นางสาวแจมจันทร  ีราชจันทร

๗ นางสาวณัฐธิชา สิงหรัตน

๘ นางสาวทัศนีย พรหมบุญทอง

๙ นางสาวเบญจมาภรณ จองเดิน

๑๐ นางสาวปยะรัตน นกจันทร

๑๑ นางสาวปยาภรณ สุภัทรนิยพงศ

๑๒ นางสาวยศวดี ศรีเอียด

๑๓ นางสาวละอองทิพย ชวยเชิด

๑๔ นางสาววลัยลักษณ นวนสิริ

๑๕ นางสาววันฤดี อินทรทัศน

๑๖ นางสาววิพรรัตน นาคนอย

๑๗ นางสาววิภาวี แกววิจิตร

๑๘ นางสาวสินีกาญ กาญจนกุล

๑๙ นางสาวสุนิษา ชูศรี

๒๐ นางสาวสุพรรณี แสนย้ิม

๒๑ นางสาวสุวิมล แทนโชติ

๒๒ นางสาวอนงคภรณ ไชยพัฒน

๒๓ นางสาวอภิญญา คําคง

๒๔ นางสาวอภิตา เกื้อขาว

๒๕ นายกาญจนวัฒน เรืองรักษ

มีตอหนาถัดไป...

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเกษตรศาสตร พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาสัตวศาสตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๒๖ นายชนาทิป นกทวี

๒๗ นายชนาธิป นกทวี

๒๘ นายชัยยัณห ไชยรักษา

๒๙ นายณัฐวุฒิ ดําจํานงค

๓๐ นายเดชณรินทร อินนุน

๓๑ นายทิวานนท โรจนหัสดิน

๓๒ นายนภาพงศ แสงจันทร

๓๓ นายนวัตกร ใจกวาง

๓๔ นายนายเอกพงษ แยมหอม

๓๕ นายปริญญา เพ็งพาจร

๓๖ นายวัชระ ขุนฤทธิ์สง

๓๗ นายสรรเพชญ รัตนสุภา

๓๘ นายอนุเทพ เนียมเกตุ

๓๙ นายฮากิม ดือราแม

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเกษตรศาสตร พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาสัตวศาสตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวจันทินีย สุดสวาท

๒ นางสาวธัญญารัตน ทองเนตร

๓ นางสาวนรินทรทิพย สุขทอง

๔ นางสาวปยลักษณ ชูบัวขาว

๕ นางสาวศุภนุช หนูคง

๖ นายพัทธวิศ ตาแกว

๗ นายวัชรพงษ ปลวาสน

๘ นายอมรเทพ พาหละ

๙ นายอรรถพล ธีระนันทกุล

คณะเกษตรศาสตร พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาประมง ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวบุษยมาศ จรรยา

๒ นางสาวศิรประภา สุวรรณรัตน

๓ นางสาวศิริกุล เหมชะรา

๔ นางสาวอนุสา ศรีรุจี

๕ นายนัฐวุธิ หลงหลา

๖ นายสิทธิรัตน รัชตะวิเศษ

๗ นายอภิสิทธิ์ ชูศรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเกษตรศาสตร พื้นท่ี อ.ทุงสง



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นายไกรยุทธ บุญยะหัต

๒ นายชินวัฒน สมคิด

๓ นายทศพร เวียงธรรม

๔ นายนทีธร เจริญลาภ

๕ นายพีรพล ขุนพรรณราย

๖ นายศรัญยู มาศเมฆ

๗ นายสาธิต อุนวิมล

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเกษตรศาสตร พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวจันทรเพชร วงศสวัสดิ์

๒ นางสาวจิราพร เพชรนอย

๓ นางสาวจียานรรณ นวขลิบ

๔ นางสาวดวงใจ ฤทธิโรจน

๕ นางสาวทิพวรรณ ขาวเรือง

๖ นางสาวพนิดา ชูสุวรรณ

๗ นางสาวพุฒเนตร ชํานาญเนตร

๘ นางสาวศศิธร บุญชูดํา

๙ นายณัฐกร ขุนทอง

๑๐ นายนันทภพ ชูเสน

๑๑ นายพงศธรณ เเดงพรม

๑๒ นายวิทวัส สิทธิศักดิ์

๑๓ นายอภิพัฒน เพียรจัด

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเกษตรศาสตร พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวจารวี อนเขาวงศ

๒ นางสาวจุฬาลักษณ รอดบุญคง

๓ นางสาวทัศนวรรณ ปกษี

๔ นางสาวภัทรนันท สุขคุม

๕ นางสาวสายสุดา ชุมทอง

๖ นางสาวอรอุมา สันบวชบู

๗ นางสาวอัจฉรา จันทรเสง

๘ นายจักรกฤษณ สุกสัย

๙ นายนฤพนธ เจริญฤทธิ์

๑๐ นายนิลี นิเลาะ

๑๑ นายสุริยา อินทรมาศ

๑๒ นายเสริมศักดิ์ เหมือนเกื้อ

๑๓ นายอรรณพ ชวยผอม

สาขาวิชาพืชศาสตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเกษตรศาสตร พื้นท่ี อ.ทุงสง



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวคอรัเยาะ ยามาดี

๒ นางสาวจิตราภรณ ถนนแกว

๓ นางสาวจินตนา พรหมทอง

๔ นางสาวจุไรทิพย เกตุแกว

๕ นางสาวซุลฟา มะนอ

๖ นางสาวณัฎฐา เรืองณรงค

๗ นางสาวตอลฮะห มะแซ

๘ นางสาวนายีฮะห สามะ

๙ นางสาวนุชรี อารียรักษ

๑๐ นางสาวปทมา สาและ

๑๑ นางสาวภัชลิตา โชติมณี

๑๒ นางสาวมินตา เต็มดวง

๑๓ นางสาวรอฮานา อูเส็ง

๑๔ นางสาวราตรี เนตรทิพย

๑๕ นางสาวรุก็อยยะห ดอเลาะ

๑๖ นางสาวศิริวรรณ หนูจิตร

๑๗ นางสาวอาซียะห อาหามะ

๑๘ นางสาวอูไมซุน เจะมะ

๑๙ นายจรัญศักดิ์ เฝอแกว

๒๐ นายจรัล ชนะ

๒๑ นายจิระพงศ วงสิน

๒๒ นายฐาปกร ซุยยัง

๒๓ นายทินกร กลแกม

๒๔ นายธาราพงษ พรหมสังคหะ

๒๕ นายมาโนช ชูดวง

มีตอหนาถัดไป…

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเกษตรศาสตร พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาสัตวศาสตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๒๖ นายริฎวาล เจะหลง

๒๗ นายแวอาเเซ แวสะแลแม

๒๘ นายเอกสิทธิ์ ย่ีมี

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเกษตรศาสตร พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาสัตวศาสตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวจิดาภา รอดรักษ

๒ นางสาวจุฑารัตน เสารรม

๓ นางสาวพรพรรณ อินทรนาโพธิ์

๔ นางสาวพรพิมล เพ็ชรศิริ

๕ นางสาวพวงเพชร หนูคง

๖ นางสาวเฟองฟา พันช่ัง

๗ นางสาวสุพัตรา สนานคุณ

๘ นางสาวอัศรี สมบูรณ

๙ นายอาทิตย รัตนะทองมา

๑๐ นายฮารีน ปญญาดี

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเกษตรศาสตร พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาประมง ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นายสมเกียรติ ทองเกลี้ยง

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเกษตรศาสตร พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกมลชนก ชูศรี

๒ นางสาวกมลพรรณ สีออน

๓ นางสาวกมลวรรณ มากตุด

๔ นางสาวกมลวัทน แกนกระจาง

๕ นางสาวกรกนก วรวุฒิ

๖ นางสาวกรรณิกา หวังจันทร

๗ นางสาวกรรณิกา เหมียนซวน

๘ นางสาวกัญจนา ดวงใย

๙ นางสาวกาญจนา กาญจนสุวรรณ

๑๐ นางสาวกาญจนา จันทรแดง

๑๑ นางสาวกาญจนา ทุมวัน

๑๒ นางสาวเกษราภรณ หม่ันดี

๑๓ นางสาวจอมขวัญ สรรสารา

๑๔ นางสาวจันทิมา สรรสารัตน

๑๕ นางสาวเจนจิรา บุตรเกตุ

๑๖ นางสาวเจมจิรา ดอนนกลาย

๑๗ นางสาวชญานิศ ยองนุน

๑๘ นางสาวชนากานต รวมทองรัตน

๑๙ นางสาวชุติภา รัตนพันธ

๒๐ นางสาวชูขวัญ คําทอง

๒๑ นางสาวณัฐริกา สุดใจ

๒๒ นางสาวทิพพเนตร พะสริ

๒๓ นางสาวทิพภาภรณ สุดมุย

๒๔ นางสาวธรรมพร พงษทองคํา

๒๕ นางสาวธัชฐิตา สมดวง

มีตอหนาถัดไป...

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาการจัดการ(ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๒๖ นางสาวธีรานันท มลิวรรณ

๒๗ นางสาวนฤพร ทองชู

๒๘ นางสาวเนตรชนก คงเหล

๒๙ นางสาวเบญจมาศ หนูรักษ

๓๐ นางสาวปรีดา จันทรใหม

๓๑ นางสาวปารียา รอดเรืองฤทธิ์

๓๒ นางสาวพรทิพย สมจิตต

๓๓ นางสาวพัชรี เจริญมาศ

๓๔ นางสาวพิมพพิชญา หนูชัยแกว

๓๕ นางสาวพิมพสิริ หีดแกว

๓๖ นางสาวพิมศิริ สงแปน

๓๗ นางสาวแพรวพรรณ ชุมบุญ

๓๘ นางสาวภัทราพร ลองชุม

๓๙ นางสาวมณีรัตน ชวยสถิตย

๔๐ นางสาวยุพาพร เจยชุม

๔๑ นางสาวรัชนิดา มีจันทร

๔๒ นางสาวรุงฤดี เกษบุรี

๔๓ นางสาวเรวดี ชวยเกิด

๔๔ นางสาวลัลนา สมบูรณ

๔๕ นางสาววรรณภา ณ สงขลา

๔๖ นางสาววันทกานต ชูขันธ

๔๗ นางสาววิภาพร ชัยพิชิต

๔๘ นางสาววิมลรัตน เนียมสุน

๔๙ นางสาววิริญรัตน จันทรเขียว

๕๐ นางสาววิริยา เสือพันธุ

มีตอหนาถัดไป...

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาการจัดการ(ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๕๑ นางสาววิไลลักษณ เหมเดโช

๕๒ นางสาวศิริพร แพนสมบัติ

๕๓ นางสาวศิริพร สาสุนันท

๕๔ นางสาวศิริลักษ โกเมท

๕๕ นางสาวศิริลักษณ ชวยฉิ้ม

๕๖ นางสาวสรัญญา หนูพริ้ง

๕๗ นางสาวสิริกัญญา สวนกูล

๕๘ นางสาวสิริมล บุตะเคียน

๕๙ นางสาวสุชาดา ณ ศรีสุข

๖๐ นางสาวสุดารัตน ทองแกว

๖๑ นางสาวสุดารัตน ทองวิเศษ

๖๒ นางสาวสุดารัตน บุญเลิศ

๖๓ นางสาวสุทธิดา ทองนวลจันทร

๖๔ นางสาวสุธาสินี เทวยุรัง

๖๕ นางสาวสุมณฑา รัตนพันธ

๖๖ นางสาวสุรีพร ทาวสกุล

๖๗ นางสาวสุวนันท นาคสีทอง

๖๘ นางสาวสุวิภา บุญชนะ

๖๙ นางสาวเสาวณีย จีนสีคง

๗๐ นางสาวอมล ศิริคําหอม

๗๑ นางสาวอมลจุรี ชดชอย

๗๒ นางสาวอรทัย อิทระองค

๗๓ นางสาวอรอุมา รอดรัตน

๗๔ นางสาวอังคณา นวลพรหม

๗๕ นางสาวอาดีละห เจะและ

มีตอหนาถัดไป...

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาการจัดการ(ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๗๖ นางสาวอุมาพร ขวัญแกว

๗๗ นายเจษฎา รักสินทร

๗๘ นายณัฐวัฒน อําไพเมือง

๗๙ นายนราวิชญ ทิพยรัตน

๘๐ นายปฏิภาณ ทองอินไข

๘๑ นายพงศธร ศรีทองมา

๘๒ นายภัทราวุธ ศิริภักษ

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาการจัดการ(ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกนกวรรณ อุมชู

๒ นางสาวขวัญชนก สะอาดแกว

๓ นางสาวจุฑามณี อนุตรพันธ

๔ นางสาวณัฏฐนิตย มักอาน

๕ นางสาวธันยชนก สินอนันต

๖ นางสาวนฤมล สุพรรณดิษฐ

๗ นางสาวปรียานุช หนูทิม

๘ นางสาวพรรณธิดา แสงมณี

๙ นางสาวพิชชาพร แตงตั้ง

๑๐ นางสาวมณีรัตน จันทศิริ

๑๑ นางสาววิภาวี อัปมาเทา

๑๒ นางสาวสโรชินี เขตรัตน

๑๓ นางสาวสุนิสา ชนะแกว

๑๔ นางสาวหนึ่งฤดี ปานแกว

๑๕ นางสาวอาทิตยา ทรัพยสมบูรณ

๑๖ นายอรรถพล ชวยสีนวล

สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกรกนก มีชัยชนะ

๒ นางสาวจุฑารัตน ตั้งจิตร

๓ นางสาวเจนจิรา สิริทัตนนท

๔ นางสาวชุติมาศ ธรรมปรีชา

๕ นางสาวทัศวรรณ สังขงาม

๖ นางสาวปยะนุช รักศีล

๗ นางสาวรัตติกาญจน แกวสองดวง

๘ นางสาวรัตติกาล สุขสุวรรณ

๙ นางสาวรัตนาภรณ สุขม่ิง

๑๐ นางสาววรัญญา สุดจันทร

๑๑ นางสาวสิรินทรา โชติพิพัฒนวรกุล

๑๒ นางสาวสุกัญญา ดิษฐรักษ

๑๓ นางสาวสุวดี อนันตรานนท

๑๔ นางสาวอรนิดา สวัสดี

๑๕ นางสาวอริสรา โสหุรัตน

๑๖ นายขจรศักดิ์ ไชยรัตน

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวจุรารัตน ชูทอง

๒ นายกอศักดิ์ เมืองสุวรรณ

๓ นายณัฐพงค ชวยสง

๔ นายภูตินันท ภูกําพล

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกนกวรรณ เข็มทิพย

๒ นางสาวเจนจิรา ขวัญตา

๓ นางสาวณัชชา ไชยกิจ

๔ นางสาวธีราภรณ คงแปน

๕ นางสาวนภาพร ชูขาว

๖ นางสาวมณฑาทิพย สังขศิลปชัย

๗ นางสาววิชุตา กากแกว

๘ นางสาวศศิมาภรณ มะโน

๙ นายกชกรณ นิโครธา

๑๐ นายปยะราช ปานเจริญ

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาการเงิน (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกชกร อุปลา

๒ นางสาวกณิกนันต กรดแกว

๓ นางสาวกนกวรรณ หนูสังข

๔ นางสาวกมลชนก อักษรวงศ

๕ นางสาวกรรณานุช จันทรคง

๖ นางสาวกฤติกา เรืองขาว

๗ นางสาวกาญจนา สุขขะ

๘ นางสาวกายกาญจน สังขขาว

๙ นางสาวกิตติยา สีนวน

๑๐ นางสาวกิธิมา ดําแดง

๑๑ นางสาวเกวลิน ทองดํา

๑๒ นางสาวเกวลี หนูดวง

๑๓ นางสาวขนิษฐา พันเกี่ยว

๑๔ นางสาวคุณัญญา รัตตะโน

๑๕ นางสาวจรรยาพร นาคชู

๑๖ นางสาวจริยา นาคเล็ก

๑๗ นางสาวจันทกานต เกื้อบุตร

๑๘ นางสาวจันทรจิรา กอบการ

๑๙ นางสาวเจนจิรา สินธู

๒๐ นางสาวชฎาพร ดําแท

๒๑ นางสาวชนนิกานต ดวงแกว

๒๒ นางสาวชนิตา สามเสาร

๒๓ นางสาวชุติมณฑน อ้ึงวานิชกร

๒๔ นางสาวณัฐกานต จงจิต

๒๕ นางสาวณัฐฐิกา รามสวัสดิ์

มีตอหนาถัดไป...

สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๒๖ นางสาวณัฐวรรณ บุญเติม

๒๗ นางสาวธนาพร สมใจ

๒๘ นางสาวธัญชนก เกียรติเสรีกุล

๒๙ นางสาวธีรารัตน บุญเดช

๓๐ นางสาวนัศริน หนูโสย

๓๑ นางสาวนิตยา วัยวัฒน

๓๒ นางสาวนิลรัตน ขําผุด

๓๓ นางสาวนุชนารถ พูลศักดิ์

๓๔ นางสาวนูซรีดา บาฮา

๓๕ นางสาวนูรีดา กูนิง

๓๖ นางสาวบุศราพร หมวดอินทอง

๓๗ นางสาวเบญจปยพร หลิกแกว

๓๘ นางสาวปาริฉัตร หมุนจํานงค

๓๙ นางสาวผกายวรรณ คงมูล

๔๐ นางสาวพิมพา แสงจันทรแกว

๔๑ นางสาวพิไลลักษณ อินตะโคตร

๔๒ นางสาวฟตมี สะรียายอ

๔๓ นางสาวภรณทิพย เทพนิมิตร

๔๔ นางสาวภัทรพร อักษรนํา

๔๕ นางสาวมุครินทร ไทรทอง

๔๖ นางสาวเยาวรัตน คงเกิด

๔๗ นางสาวระพีพรรณ สมกลิ่น

๔๘ นางสาวรุสณี ปาเสหมะ

๔๙ นางสาวฤทัยวรรณ ภิรมยรส

๕๐ นางสาวลลิดา ชัยตันติกุล

มีตอหนาถัดไป...

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๕๑ นางสาววนิดา ทองแกว

๕๒ นางสาววรรณิดา รัตนอุไร

๕๓ นางสาววราลักษณ บุญทองใหม

๕๔ นางสาววิไลลักษณ บุญราศรี

๕๕ นางสาวศิริเพ็ญ ชูทอง

๕๖ นางสาวศิริวรรณ เพ็ชรดุก

๕๗ นางสาวศิริวรรณ เพ็ชรดุก

๕๘ นางสาวศุภลักษณ หม่ืนอักษร

๕๙ นางสาวสวรรยา จันทรทิพย

๖๐ นางสาวสาลูมา บือราเฮง

๖๑ นางสาวสีตีฟาตีเมาะห ราแดง

๖๒ นางสาวสุจิวรรณ เอ่ียมสกุล

๖๓ นางสาวสุทธิดา แซเฮง

๖๔ นางสาวสุทธิดา ศรีสวัสดิ์

๖๕ นางสาวสุนาลักษณ สุวรรณ

๖๖ นางสาวสุภารัตน ขาวลวน

๖๗ นางสาวสุภาวดี สุบันสง

๖๘ นางสาวสุมินตรา ขันปาน

๖๙ นางสาวเสาวลักษณ สุวรรณโณ

๗๐ นางสาวใหมทอง สายทองแท

๗๑ นางสาวอนาคา รัตนพันธ

๗๒ นางสาวอรพินท เพ็งจันทร

๗๓ นางสาวอังคณา รักผล

๗๔ นางสาวอัญมณี คงทอง

๗๕ นายกฤษดา จีนพันธ

มีตอหนาถัดไป...

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๗๖ นายกิตติ คงแกว

๗๗ นายจีรวัฒน บอนอย

๗๘ นายนพดล สืบประดิษฐ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกฤติยา เสือบุญทอง

๒ นางสาวเกศินี แจมแจง

๓ นางสาวจุฑามาศ บุญจันทร

๔ นางสาวทิพยสุคนธ ปานแกว

๕ นางสาวนิภารัตน แสนโยชน

๖ นางสาวปนัดดา อรุณพันธ

๗ นางสาวภานุมาส สวสัดี

๘ นางสาวมณฑิรา มรรคโช

๙ นางสาวมัณฑนา จงพิทักษสวัสดิ์

๑๐ นางสาวฤทัยทิพย รัตนพันธ

๑๑ นางสาวสิริมา อุนกําเนิด

๑๒ นางสาวสุดา รัตนนุกูล

๑๓ นางสาวสุดารัตน พัดดํา

๑๔ นางสาวอนงนาฏ หมวดเมือง

๑๕ นางสาวอภิญญา พูลเกิด

๑๖ นางสาวอรวรรณ แกวศรีจันทร

๑๗ นายจักรกฤษณ สินธุโทวงศ

๑๘ นายซัมรี มามะ

๑๙ นายธีรศักดิ์ จันทรแกว

๒๐ นายราชัน รักษาพล

๒๑ นายสานล แกวจันทร

๒๒ นายไอยวัฒน มีเสน

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกรรณิการ ศรีสุด

๒ นางสาวกอรีเยาะ สาเหาะ

๓ นางสาวกัญญา นามไชยสงค

๔ นางสาวกาญจนา แกวนิล

๕ นางสาวกาญจนา สุขะปุณพันธ

๖ นางสาวจรวยพร สงเกตุ

๗ นางสาวจันทกานต เอียดถวิล

๘ นางสาวจุไรรัตน ภูนุชอภัย

๙ นางสาวฉัตรลดา ขุนรักษ

๑๐ นางสาวชาวดี คงชัย

๑๑ นางสาวฐานิสา เอ่ียมคง

๑๒ นางสาวดารียะ เจะแว

๑๓ นางสาวนูรมี มูซอ

๑๔ นางสาวนูรีดา กาเดร

๑๕ นางสาวเบญจมาศ แกวประดิษฐ

๑๖ นางสาวปภาวรินท ภูมิพงศ

๑๗ นางสาวพัชริดา แกวยอด

๑๘ นางสาวพัชรินทร ชูเมือง

๑๙ นางสาวเพ็ญนภา อินพล

๒๐ นางสาวมะกรือซง ลาเตะ

๒๑ นางสาวรอปอะ บาเฮง

๒๒ นางสาวรัตติกาล นาคีเภท

๒๓ นางสาววรรณวิสา ศารทูลทัต

๒๔ นางสาววาริพินท แสนเสนาะ

๒๕ นางสาวศิริพร วิสูตรธนาวิทย

มีตอหนาถัดไป...

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาการจัดการ(ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๒๖ นางสาวศุภรัตน รัตนารมย

๒๗ นางสาวสวลี ทองคํา

๒๘ นางสาวสารีหะ ยูโซะ

๒๙ นางสาวสุธาสินี เกตุแกว

๓๐ นางสาวสุไรนี แวกือจิ

๓๑ นางสาวเสาวภา จรุงวาส

๓๒ นางสาวเสาวลักษณ แสงแพรว

๓๓ นางสาวอรพินท สงกลิ่น

๓๔ นายรุสดีย เหล็มและ

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาการจัดการ(ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกะฑามาศ ศรีเพชร

๒ นางสาวจันทรจิรา รอดเรืองฤทธิ์

๓ นางสาวจุฑาทิพย วุฒิเสน

๔ นางสาวเจนจิรา เงินถาวร

๕ นางสาวปยมาศ ขุนวิชวย

๖ นางสาวปยาภา ธรรมาภิรมย

๗ นางสาวปุญญิศา สังขศรี

๘ นางสาวสมฤดี ศรีเทพ

๙ นายภาณุมาศ ภาชนะกาญจน

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาการจัดการ(ภาคสมทบ ส-อา) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวจันทรจิรา ศิริรักษ

๒ นางสาวเบญจวรรณ พุมพฤกษา

๓ นางสาวประภารัตน ธรรมปรีชา

๔ นางสาวปยนาถ ผาสมบุญ

๕ นางสาวปยาภรณ คงหนู

๖ นางสาวเมธาวี วิเศษศิลป

๗ นางสาวยุวดี เลื่อนจันทร

๘ นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี

๙ นางสาวรุงทิวา อุตรา

๑๐ นางสาวลัดดาวัลณ มากมูล

๑๑ นางสาววนิดา วาระเพียง

๑๒ นางสาววิภาพร นันแกว

๑๓ นางสาวโศรยา มาคง

๑๔ นางสาวสุกัลยา แสงสุวรรณ

๑๕ นางสาวสุฎรัตน สงเกิดทอง

๑๖ นางสาวอรพรรณ นนททอง

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกนกพร หวัดพงศ

๒ นางสาวกรรณิการ เกิดศิริ

๓ นางสาวกรรณิการ สุวรรณวัฒน

๔ นางสาวกฤติยา ศรีธรรม

๕ นางสาวกฤษณา รอดแกว

๖ นางสาวกอรีเยาะห มะโระ

๗ นางสาวกัญญารัตน จันทภาโส

๘ นางสาวกาญจนา ทองขาว

๙ นางสาวกานติมา วิทยพันธ

๑๐ นางสาวกิตติมา ภูมิไชยา

๑๑ นางสาวกุลกาญจน กาญจนไชย

๑๒ นางสาวขนิษฐา ทองศรีนุน

๑๓ นางสาวขวัญหทัย แปนเจริญ

๑๔ นางสาวคอลีเยาะ ลาเตะ

๑๕ นางสาวเครือวัลย ฉิมทับ

๑๖ นางสาวจรินพร ภูมินิยม

๑๗ นางสาวจริยา กรงไกรจักร

๑๘ นางสาวจริยา ควรเรือง

๑๙ นางสาวจักรีนุช แสงศรี

๒๐ นางสาวจันจีรา ปาลิมะ

๒๑ นางสาวจิตติมา บุญแดง

๒๒ นางสาวจิราวรรณ ควรเรือง

๒๓ นางสาวจุฑามาศ ใหมดวง

๒๔ นางสาวจุติมา หนูหม่ืน

๒๕ นางสาวจุรีพร ชูทอง

มีตอหนาถัดไป...

สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๒๖ นางสาวเจนจิรา รอดสวัสดิ์

๒๗ นางสาวเจนจิรา หยูหนูสิงห

๒๘ นางสาวเจนธิยา จตุกาญจน

๒๙ นางสาวเจมจิ สิทธี

๓๐ นางสาวชนิดา เลื่อนจันทร

๓๑ นางสาวชอผกา หนกลาย

๓๒ นางสาวชิดชนก วิวรรณ

๓๓ นางสาวชุติมน ถิ่นระยะ

๓๔ นางสาวซูไฮนีย ดือราแม

๓๕ นางสาวณัฐฐากานต จิตจํานอง

๓๖ นางสาวณัฐติตา เรียงประเสริฐ

๓๗ นางสาวณัฐรดี ศรประสิทธิ์

๓๘ นางสาวดวงฤดี ยะโส

๓๙ นางสาวดาราทิพย เพชรอาวุธ

๔๐ นางสาวทรีญา สุภาวรรณ

๔๑ นางสาวทิฐิภรณ พลไชย

๔๒ นางสาวทิพวรรณ พลจรัส

๔๓ นางสาวทิพวรรณ ยองนุน

๔๔ นางสาวธัญญรัชต ปนทองพันธุ

๔๕ นางสาวธิดารัตน เพชรนาคิน

๔๖ นางสาวธิดาวรรณ สพานทอง

๔๗ นางสาวนภสร มณีเจริญ

๔๘ นางสาวนภาพร มณีวัง

๔๙ นางสาวนภาพร หนูแมว

๕๐ นางสาวนันทวัน หนูยศ

มีตอหนาถัดไป...

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๕๑ นางสาวนันทิกานต ชายแกว

๕๒ นางสาวนางสาววีรวรรณ ศรีจันทร

๕๓ นางสาวนางสาวอุทุมพร ทองสุข

๕๔ นางสาวนาถฤทัย ริยาพันธ

๕๕ นางสาวนิพาดา มัดทน

๕๖ นางสาวนิรมล ยอดเกื้อ

๕๗ นางสาวนิวรรณรัตน ขุนทอง

๕๘ นางสาวนิศารัตน ใจสุข

๕๙ นางสาวนิสุไรดา สะอะ

๖๐ นางสาวบุษกร ศรีชุมพวง

๖๑ นางสาวเบญจมาศ สุวรรณกาญจน

๖๒ นางสาวเบญจรัตน อํานวยเวช

๖๓ นางสาวเบญจวรรณ รัตนวรรณี

๖๔ นางสาวปณัฐดา หมีพลัด

๖๕ นางสาวประภาพร พุทธิระ

๖๖ นางสาวปวีณา เสนา

๖๗ นางสาวปาจรีย ศรีสมทรง

๖๘ นางสาวปยนุช บุญยะวันตัง

๖๙ นางสาวปยาภรณ จาแกว

๗๐ นางสาวพจนา แกวมา

๗๑ นางสาวพจนา พรหมกุล

๗๒ นางสาวพนาพร นิจศักดิ์

๗๓ นางสาวพรทิพย โอษฐฤทธิ์

๗๔ นางสาวพรรณิภา บุญพันธ

๗๕ นางสาวพัชนี หนูทอง

มีตอหนาถัดไป...

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๗๖ นางสาวพัชรินทร เพ็งเเกว

๗๗ นางสาวพิมสุดา ทองพุฒ

๗๘ นางสาวพีรพัทธ ขุนอําไพ

๗๙ นางสาวภัททิยา แกลวณรงค

๘๐ นางสาวภัทราวรรณ ขาวสุด

๘๑ นางสาวภาวิณี หาญกลา

๘๒ นางสาวภาสินี ดวงชู

๘๓ นางสาวมณทกานต ราชเดิม

๘๔ นางสาวมณีรัตน สมถวิล

๘๕ นางสาวมนทิรา บุญมี

๘๖ นางสาวมลชนก แกวแพง

๘๗ นางสาวมาลิสา สุวรรณมณี

๘๘ นางสาวยุวดี ชัยสงคราม

๘๙ นางสาวเยาวลักษณ โคพิชัย

๙๐ นางสาวรุงกาญจน ชุมวงศ

๙๑ นางสาวรุงทิวา วรินทรเวช

๙๒ นางสาวเรวดี ดวงสวัสดิ์

๙๓ นางสาวลักษิกา คงจันทร

๙๔ นางสาววรรณธิดา ชุมแกว

๙๕ นางสาววรรณนิภา โละซอ

๙๖ นางสาววรรณภา เพ็ชรราม

๙๗ นางสาววราภรณ คงชาติ

๙๘ นางสาววลัยลักษณ เนียมเกตุ

๙๙ นางสาววัลลีย รัตนสุภา

๑๐๐ นางสาววารุณี วรรณดี

มีตอหนาถัดไป...

สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑๐๑ นางสาววาสนา วิสะพันธ

๑๐๒ นางสาววิจิตรา กัลยาพราก

๑๐๓ นางสาววิชุดา เกื้อคราม

๑๐๔ นางสาวศจี ศิริรัตน

๑๐๕ นางสาวศรัญยา ดํานาคแกว

๑๐๖ นางสาวศรัณยา ชุมพงศ

๑๐๗ นางสาวศศิกานต จันทรชวยนา

๑๐๘ นางสาวศศิกานต ยอดประดิษฐ

๑๐๙ นางสาวศศิธร ประชุมทอง

๑๑๐ นางสาวศิริพร จันทวิรัตน

๑๑๑ นางสาวศิริพร อนุรักษ

๑๑๒ นางสาวศิริภรณ พัฒนแชม

๑๑๓ นางสาวศุภรัตน โหมดทอง

๑๑๔ นางสาวศุภลักษ ทองทอก

๑๑๕ นางสาวสกุลรัตน สุจิพงศ

๑๑๖ นางสาวสาวิตรี อมรบุญ

๑๑๗ นางสาวสิริพร ชวยสง

๑๑๘ นางสาวสิริพร บุญญะสัพ

๑๑๙ นางสาวสิริมล ทรงจิตต

๑๒๐ นางสาวสิริมา รัตนสิงห

๑๒๑ นางสาวสุกัญญา บุญชวย

๑๒๒ นางสาวสุกัญญา รัตนพันธ

๑๒๓ นางสาวสุคันธมาศ ทองศรี

๑๒๔ นางสาวสุจิตรา วรรณวงศ

๑๒๕ นางสาวสุชาดา สุวรรณรัตน

มีตอหนาถัดไป...

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑๒๖ นางสาวสุดารัตน จิตรม่ัน

๑๒๗ นางสาวสุดารัตน วิบูลยพันธุ

๑๒๘ นางสาวสุนารี คํารวง

๑๒๙ นางสาวสุนิสา ณะจันทร

๑๓๐ นางสาวสุพรรณิกา พันฤทธิ์ดํา

๑๓๑ นางสาวสุพรรณี คาดปรปกษ

๑๓๒ นางสาวสุภกาญจน นวลศรี

๑๓๓ นางสาวสุภาภรณ เอียดมุสิก

๑๓๔ นางสาวสุภาวดี ณ ภิบาล

๑๓๕ นางสาวสุมณฑา เมืองแกว

๑๓๖ นางสาวสุวินตรา คงเสง

๑๓๗ นางสาวเสารธิดา นาคคง

๑๓๘ นางสาวเสาวณีย พันฤทธิ์ดํา

๑๓๙ นางสาวเสาวรัตน มากลาง

๑๔๐ นางสาวโสภิดา แขกซอง

๑๔๑ นางสาวโสรญา รัตนบุรี

๑๔๒ นางสาวอมรรัตน สินเจริญ

๑๔๓ นางสาวอรญา ชวยชู

๑๔๔ นางสาวอรณี โตะกาสอ

๑๔๕ นางสาวอรณี สงจีน

๑๔๖ นางสาวอรวรรณ จันทรแยม

๑๔๗ นางสาวอรวรรณ รองเลื่อน

๑๔๘ นางสาวอรษา ฉางแกว

๑๔๙ นางสาวอรอนงค นิลพัฒน

๑๕๐ นางสาวอรอุมา เพ็ชรรัตน

มีตอหนาถัดไป...

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑๕๑ นางสาวอังคณา ชวยชูใจ

๑๕๒ นางสาวอาทิตยา ชูประดิษฐ

๑๕๓ นางสาวอานา มะมิง

๑๕๔ นางสาวอาพร วิสะพันธ

๑๕๕ นางสาวอาภาทิพย บุญทรง

๑๕๖ นางสาวอาภาภรณ ยอดพิจิตร

๑๕๗ นางสาวอารีรัตน ทองสองแกว

๑๕๘ นางสาวอุรัสยา โพชสาลี

๑๕๙ นายเรวุฒิ แตงนวล

๑๖๐ นายสุเมธ โตะหลี

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกนิษฐา รัตนพันธ

๒ นางสาวกรรณิกา บุญเติม

๓ นางสาวกวิสรา ทองประดิษฐ

๔ นางสาวกัลยารัตน ชนะดี

๕ นางสาวกานติมา ณรงค

๖ นางสาวเกฐษิตา แซลิ้ม

๗ นางสาวเกวลี สุขสม

๘ นางสาวจันทนา จิตพรมศรี

๙ นางสาวจาริยา แสงศรี

๑๐ นางสาวจิราพร เหมือนวดี

๑๑ นางสาวเจนจิรา คงมี

๑๒ นางสาวเจนทิกาน สืบสายทอง

๑๓ นางสาวชมภูนุช ทองนวล

๑๔ นางสาวดวงดาว ภีสระ

๑๕ นางสาวดวงพร เทียนแสง

๑๖ นางสาวธนาภรณ ทองเพ็ชร

๑๗ นางสาวธัญพิชชา เทวฤทธิ์

๑๘ นางสาวนัดดา นิจเนตร

๑๙ นางสาวนันฐิกา หวานสุข

๒๐ นางสาวนางสาวกนกวรรณ ทิพยแกว

๒๑ นางสาวเนตรนภา สงเจริญ

๒๒ นางสาวเบญจวรรณ เกตุสัตบรรณ

๒๓ นางสาวปรีดา ทองทรง

๒๔ นางสาวปยาภรณ สุขช่ืน

๒๕ นางสาวพัชรา ทองอุน

มีตอหนาถัดไป...

สาขาวิชาการบัญชี (ภาคสมทบ ส-อา) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๒๖ นางสาวพัชรินทร หนูพูน

๒๗ นางสาวเยาวลักษณ บุญชู

๒๘ นางสาวรัตนา ชักแสง

๒๙ นางสาววชิราภรณ ขุนฤทธิ์แกว

๓๐ นางสาวศิริลักษณ จิตรตรง

๓๑ นางสาวศุภธิดา นิยมผล

๓๒ นางสาวสลิลทิพย สายรัตน

๓๓ นางสาวสุปราณี ศรีเชย

๓๔ นางสาวสุวิมล ทองขาว

๓๕ นางสาวสุารัตน ยาพัยธ

๓๖ นางสาวอรณีย อินทฤทธิ์

๓๗ นางสาวอาภรณ ชุมแกว

๓๘ นางสุวรรณี คงสอน

๓๙ นายนพดล สุทธิ

๔๐ นายศุภชัย ทองเพ็ง

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาการบัญชี (ภาคสมทบ ส-อา) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกนกพร สามยาม

๒ นางสาวกาญจนา ศรีพลับ

๓ นางสาวกุลธิดา อนุศิลป

๔ นางสาวขวัญฤดี ทองคง

๕ นางสาวจันทิมา เถาอ้ัน

๖ นางสาวจิตติมา คงเกื้อ

๗ นางสาวชฎาธาร ธราพร

๘ นางสาวฐิติรัตน จีนสีคง

๙ นางสาวณัฐภรณ จันชวย

๑๐ นางสาวณิชากร หนูภัยยันต

๑๑ นางสาวดุษฎี หนูสมคิด

๑๒ นางสาวธิดาวรรณ จันสุด

๑๓ นางสาวนพมาศ แสงรักษ

๑๔ นางสาวเนตรนภา พิทักษ

๑๕ นางสาวบุษยพัชร แพนเดช

๑๖ นางสาวปาริฉัตร เลิศไกร

๑๗ นางสาวปยะภรณ ศรภักดี

๑๘ นางสาวพรสวรรค คงแกว

๑๙ นางสาวพัชรี จันทรธร

๒๐ นางสาวพัชรี ราชฤทธิ์

๒๑ นางสาวพัชรียา บุญยัง

๒๒ นางสาวพิมลพรรณ จันทร

๒๓ นางสาวมนัญญา คงทอง

๒๔ นางสาวรัตนา ดําทอง

๒๕ นางสาวรัตนา ดําทอง

มีตอหนาถัดไป...

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๒๖ นางสาวรัตนากร ราชมณี

๒๗ นางสาวรุงนภา ใจจิตร

๒๘ นางสาววรรณวิภา เกื้อเสน

๒๙ นางสาววรรวิสา เรืองอินทร

๓๐ นางสาวเวชิตา ชวลิต

๓๑ นางสาวศิริเพชร ปรางออน

๓๒ นางสาวศิริวรรณ สาราช

๓๓ นางสาวศุกลิน บุญมาก

๓๔ นางสาวสุจิตรา ศรีวิบูลย

๓๕ นางสาวสุจิตรา สุวรรณกาญจน

๓๖ นางสาวสุชัญญา อําลอย

๓๗ นางสาวสุดทธิดา ทองสงโสม

๓๘ นางสาวสุดารัตน ทองเทพ

๓๙ นางสาวสุทธาทิพย รักบํารุง

๔๐ นางสาวสุภาขวัญ ชุมประยูร

๔๑ นางสาวสุภาภรณ สุวรรณ

๔๒ นางสาวสุภาวดี จันทรออน

๔๓ นางสาวสุภาวรรณ จันทรประสิทธิ์

๔๔ นางสาวอนงนาฎ ศรีถัทธ

๔๕ นางสาวอภิญญา บุญสัย

๔๖ นางสาวอรชุดา คงชัย

๔๗ นางสาวอรทัย ทองบานนา

๔๘ นางสาวอรวรรณ หลเมฆ

๔๙ นางสาวอรอนงค ศรีแกว

๕๐ นางสาวอาทิตา ชลสงคราม

มีตอหนาถัดไป...

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๕๑ นางสาวอารียา เสือแกว

๕๒ นายธีรวุฒิ สีนะ

๕๓ นายนิวัฒน ปานหงษ

๕๔ นายวรรินทร พุมเกลี้ยง

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวนันทิสา จันทรเรือง

๒ นางสาวนิตยา ศิลาพรหม

๓ นางสาวภุมรินทร ชะหนู

๔ นางสาวมณีรัตน เนาวโคอักษร

๕ นางสาวอัจฉรา หวายสันเทียะ

๖ นายอดิเรก หลําเหล็ม

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ภาคสมทบ ส-อา) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นท่ี อ.ทุงสง

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกมลพร พรหมคง

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พื้นท่ี อ.ขนอม

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวกมลพร เริงสมุทร

๒ นางสาวจารุวรรณ บัวทอง

๓ นางสาวมณฑาทิพย เรียนสุด

๔ นางสาวมณฑิรา กุลนิล

๕ นางสาวสุพพัตรา เลิศสกุลจินดา

สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการท่ัวไป ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พื้นท่ี อ.ขนอม



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวรัตนภรณ หนูดวง

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พื้นท่ี อ.ขนอม

สาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวเจนจิรา สังขบูรณ

๒ นางสาวฐานิกา แกวลวน

๓ นางสาวณัฏฐณิชา สาริบัว

๔ นางสาวทรียา ดีเปนแกว

๕ นางสาวนฤมล ศิริสุข

๖ นางสาวปรียาภรณ หม่ืนราม

๗ นางสาวปวริศา คชวงค

๘ นางสาวภัทรพร พวงพวา

๙ นางสาววริศา สังสง

๑๐ นางสาววิลาสินี ไชยพิเภก

๑๑ นางสาวศิริวิภากรณ กาฬวงศ

๑๒ นางสาวสุกัญญา รุงเรือง

๑๓ นางสาวสุนันทา พริกคง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พื้นท่ี อ.ขนอม

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวนันทลินีพร กุดประทาย

๒ นางสาวอมรรัตน จันทมุณี

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พื้นท่ี อ.ขนอม



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวนพมณี ศรีนคร

๒ นางสาวภาวิกา หมุนแทน

๓ นางสาววิกานดา หมุนแทน

๔ นางสาวสุธิดา ธรรมวิเศษ

๕ นางสาวอธิตญา ชวยสงค

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พื้นท่ี อ.ขนอม

สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการท่ัวไป ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

๑ นางสาวนิภาพร อ่ิมจันทร

๒ นางสาววลัยภรณ เก็มเบ็ญหมาด

สาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน

รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พื้นท่ี อ.ขนอม


