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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง  รายช่ือนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเอก ประจ าปีการศึกษา  2565 
-------------------------------------------- 

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาประเภทวิชา
วิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเอก ประจ าปีการศึกษา 2565  จ านวน 255 ราย ดังรายชื่อที่
แนบมาพร้อมนี้ 
 
   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
  
   ประกาศ  ณ  วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 
      
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา) 
                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                                    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
 

 
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเอก 
ปีการศึกษา 2565 

 
 

 



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชาเอก

1 6510210013 นายกฤติน สมบูรณ์ด ารงกุล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2 6510210017 น.ส.กัญญ์วรา คงจ ารูญ สาขาวิชาเคมี

3 6510210018 น.ส.กัญญาณัฐ แก้วขาว สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

4 6510210020 น.ส.กัญญารัตน์ ผอมแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

5 6510210030 นายกิตติกร รักคล้าย สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

6 6510210031 นายก๊ิฟรอน หลงหัน สาขาวิชาเคมี

7 6510210035 นายเกียรติศักด์ิ ช่วยชนะ สาขาวิชาเคมี

8 6510210037 น.ส.ขนิษฐาเพ็ญ ปิยะปานันท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

9 6510210039 น.ส.เข็มอักษร ยอดจิตต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

10 6510210042 น.ส.จรวยพร โอนิกะ สาขาวิชาเคมี

11 6510210046 น.ส.จารุรัตน์ สประดิษฐ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

12 6510210049 น.ส.จิรชยา จ าปา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

13 6510210057 น.ส.ชนัญชิดา มโหรสพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

14 6510210058 น.ส.ชนากานต์ สมกระษาปณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์

15 6510210063 นายชวิน วาณิชย์ปกรณ์ สาขาวิชาเคมี

16 6510210077 นายไชยพัฒน์ พันธุเสน สาขาวิชาฟิสิกส์

17 6510210089 น.ส.ณัฐกานต์ พรหมหีต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

18 6510210098 น.ส.ณัฐรดา สมภักดี สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

19 6510210099 น.ส.ณัฐวดี อุ่นชู สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

20 6510210111 น.ส.ทิวาทิพย์ มณีรัตน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

21 6510210124 น.ส.ธรีรัตน์ เหล่าดี สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

22 6510210129 น.ส.ธาลินี เช่ือสง่า สาขาวิชาจุลชีววิทยา

23 6510210131 น.ส.ธิดารัตน์ เพ็ชรวงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

24 6510210138 น.ส.นภัสสรณ์ อักษรถึง สาขาวิชาเคมี

25 6510210141 น.ส.นริสรา ภู่เจริญ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

26 6510210142 น.ส.นฤมล บัวคง สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

27 6510210146 นายนวพล หนูหวาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

28 6510210147 นายนวพัฒน์ พรหมชูโร สาขาวิชาฟิสิกส์

29 6510210153 น.ส.นัซรียา หะยีเด สาขาวิชาสถิติ

30 6510210174 น.ส.เนติญา สุขโข สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์
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31 6510210176 น.ส.บัณทิตา วงศ์พุทธรักษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

32 6510210185 น.ส.ประภาศิริ แป้นศรีนวล สาขาวิชาฟิสิกส์

33 6510210187 น.ส.ปรารถนา ประเสริฐคงแก้ว สาขาวิชาจุลชีววิทยา

34 6510210206 น.ส.ปุณยนุช เพลินแก้ว สาขาวิชาเคมี

35 6510210213 น.ส.พรณิชา ตุลารักษ์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

36 6510210214 น.ส.พรนภา ชาติด า สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

37 6510210230 น.ส.พิมพ์วดี เหมทานนท์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

38 6510210234 นายพุฒิลักษณ์ เด่นประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

39 6510210253 น.ส.ภิญญดา ถิระผลิกะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

40 6510210254 นายภูมิรัฐ แซ่อุ้ย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

41 6510210256 นายมงคลชัย จุ่นส าราญ สาขาวิชาสถิติ

42 6510210258 น.ส.มนทกานต์ ประกอบทรัพย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

43 6510210261 น.ส.มารีน่า หวังจิตร สาขาวิชาสถิติ

44 6510210269 น.ส.โมนา เจ๊ะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

45 6510210278 นายรังสิมันต์ุ จารุพงศา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

46 6510210282 น.ส.ริซวานา เต๊ะ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

47 6510210284 นายริสกีร์ บิลแหละ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

48 6510210294 น.ส.วรันธร เหล้าผอม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

49 6510210296 น.ส.วริศรา ไชยธานี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

50 6510210303 น.ส.แวนูรอัยนี บินแวอูมา สาขาวิชาชีววิทยา

51 6510210317 น.ส.ศิริราตรี อุตมะมุณีย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

52 6510210318 น.ส.บวรรัช สิงหพันธ์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

53 6510210324 น.ส.สโรชา อวะภาค สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

54 6510210332 น.ส.สิริยา จันทร์อ่อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

55 6510210333 น.ส.สิริยากร ชุมวงค์ สาขาวิชาเคมี

56 6510210343 น.ส.สุนิสา หล าหมัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

57 6510210348 น.ส.สุราณี ผุดผ่อง สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

58 6510210349 น.ส.สุวรรณมณี หล าเบ็ญหมุด สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

59 6510210351 น.ส.โสรยา สาลีทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

60 6510210356 นายอนันต์สิทธ์ิ จันทมาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
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61 6510210357 นายอนิรุทธ์ ยุทธกาศ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

62 6510210359 นายอนุพงษ์ ประดิษฐ์ธรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

63 6510210367 นายอรรถพล บัวทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

64 6510210368 น.ส.อรวี จันทร์สุริวงษ์ สาขาวิชาเคมี

65 6510210372 น.ส.อริสา อินเจริญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

66 6510210391 น.ส.อาทิตยา ศรีจันทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

67 6510210396 น.ส.อาอิชะฮ์ บิลังเจ๊ะ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

68 6510210400 น.ส.เอ้ือการย์ แก้วชูด สาขาวิชาฟิสิกส์

69 6510210404 น.ส.ฮายาตี เจ๊ะอุเซ็ง สาขาวิชาฟิสิกส์

70 6510210405 น.ส.ฮูด้า เพอสะและ สาขาวิชาเคมี

71 6510210406 น.ส.กนิษฐา ขุนฉายา สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

72 6510210407 น.ส.กมลชนก ยังสกุล สาขาวิชาฟิสิกส์

73 6510210408 น.ส.กรกนก ช่วยเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

74 6510210409 น.ส.กรกมล เฉลิมบุญ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

75 6510210410 นายกรวิชญ์ ภักดี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

76 6510210411 นายกรวิศักด์ิ วังร่ม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

77 6510210413 น.ส.กฤตาณัฐ กล่ินน่ิมนวล สาขาวิชาเคมี

78 6510210414 นายกฤษฎา หนักแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

79 6510210415 น.ส.กษิญา นิมิตรถวิล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

80 6510210416 นายกษิดิศ แก้วช่ืน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

81 6510210417 นายกองกิจ ย่ีซ้าย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

82 6510210418 นายกอมารูลนีซาม วานิ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

83 6510210419 น.ส.กัญญารัตน์ วุฒิวงศ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

84 6510210422 น.ส.กัลยกร ประวัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

85 6510210423 น.ส.กัลยรัตน์ รัตนชล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

86 6510210424 น.ส.กัลยาณี อาทรสิริรัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

87 6510210426 น.ส.กานต์กวี รอดสุด สาขาวิชาฟิสิกส์

88 6510210427 น.ส.การะบูหนิง กายแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

89 6510210428 น.ส.ก่ิงกาญจน์ เป่ียมธรรมโรจน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
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90 6510210429 นายกิตติธัช ยอดครุฑ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

91 6510210431 น.ส.ขวัญฤดี หวานฉ ่า สาขาวิชาเคมี

92 6510210432 นายคธาวุธ พุทธชาติ สาขาวิชาชีววิทยา

93 6510210435 น.ส.จิตตรา จันลา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

94 6510210437 น.ส.จีรนันท์ จันทร์แก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

95 6510210440 น.ส.จุฬาลักษณ์ อะตะราใจ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

96 6510210441 นายเจษฎา จันทโฆษ สาขาวิชาเคมี

97 6510210445 น.ส.ชณัฐฏา สามารถพัฒนกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

98 6510210446 น.ส.ชนกกมล เปรมสมิทธ์ สาขาวิชาชีววิทยา

99 6510210447 น.ส.ชนนิกานต์ ทองฉีด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

100 6510210448 น.ส.ชนัญชิดา ทองใหญ่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

101 6510210450 นายชีวธันย์ ทัตตะรุจิชูกิจ สาขาวิชาฟิสิกส์

102 6510210451 น.ส.ซอลีฮะห์ อาบูดอแล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

103 6510210452 นายซัรวาน เซ็งซะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

104 6510210453 น.ส.ซาฟีนา ยูโซ๊ะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

105 6510210454 น.ส.ซารีนา เก็มเด็น สาขาวิชาฟิสิกส์

106 6510210455 น.ส.ซารีนา ดือราแม สาขาวิชาสถิติ

107 6510210456 น.ส.โซเฟียร์ อาลีมามะ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

108 6510210457 น.ส.ฐานิตา พัฒน์จีน สาขาวิชาฟิสิกส์

109 6510210460 น.ส.ฐิตาภรณ์ วรรณพงค์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

110 6510210462 น.ส.ณภัทร ชีวรุ่งโรจน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

111 6510210463 น.ส.ณัชชา สะหยัง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

112 6510210464 นายณัฐกิตต์ิ ภัทรศรีสโรจน์ สาขาวิชาฟิสิกส์

113 6510210465 น.ส.ณัฐณิชา พินทอง สาขาวิชาเคมี

114 6510210466 น.ส.ณัฐณิชา ศุภราช สาขาวิชาเคมี

115 6510210467 น.ส.ณัฐนันทน์ ทองเสมอ สาขาวิชาชีววิทยา

116 6510210471 น.ส.ณัฐสุดา สวัสด์ิรัตนวไล สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

117 6510210473 น.ส.ดามิยะห์ เจริญฤทธ์ิ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

118 6510210475 น.ส.ต๊ักวา บัวสาม สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

119 6510210477 น.ส.ทัณทิกา กุลการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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120 6510210479 น.ส.ทิพานันท์ ฮ่ินเซ่ง สาขาวิชาเคมี

121 6510210480 นายธนชาติ ธรรมรงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

122 6510210481 นายธนทัต รัตนมณี สาขาวิชาเคมี

123 6510210482 นายธนพนธ์ นิลาประวัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

124 6510210483 น.ส.ธนพร พสุวิทยกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

125 6510210487 นายธนภัทร ปัจจันตดุสิต สาขาวิชาฟิสิกส์

126 6510210488 นายธนภัทร เย็นแจ่ม สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

127 6510210489 นายธนภัทร หนูเนตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์

128 6510210490 นายธนยศ ฉะฉ้ิน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

129 6510210492 น.ส.ธันย์ชนก ลือวนิชกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

130 6510210493 น.ส.ธันยมัย แก้วล าหัด สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

131 6510210495 นายธีรภัทร ป่ินพรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

132 6510210496 นายธีรภัทร อ่ิมมณีรัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

133 6510210497 นายนนทพัทธ์ สุวรรณมณี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

134 6510210499 น.ส.นภัสสร ศุภรทวี สาขาวิชาจุลชีววิทยา

135 6510210500 น.ส.นราภัทร บุญมาเลิศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

136 6510210503 น.ส.นัสรินทร์ เจ๊ะแม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

137 6510210504 น.ส.นาซอฟะห์ อาบูดอแล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

138 6510210505 น.ส.นาดา บิลแหละ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

139 6510210506 น.ส.นิฎารัตน์ วุ่นฝ้าย สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

140 6510210508 น.ส.นูรซาฮีรา บากา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

141 6510210509 น.ส.นูร์อาซิซซาน มะหาดุง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

142 6510210510 น.ส.โนรฟาเต็น กูโน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

143 6510210511 น.ส.บยาน สิเดะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

144 6510210512 น.ส.บุญญิสา อ้ันจุ้ย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

145 6510210513 น.ส.บุตรน ้าฟ้า ร าพึงพวก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

146 6510210514 น.ส.เบญญทิพย์ ปานเนียม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

147 6510210515 นายปฏิภาณ ป่ินสุข สาขาวิชาฟิสิกส์

148 6510210517 น.ส.ปราณปรียา สายสาระ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

149 6510210518 นายปราโมทย์ ทองศรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
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150 6510210520 นายปัณณทัต แซ่เตีย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

151 6510210521 นายปัณณวัฒน์ คงชนะบูรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

152 6510210522 น.ส.ปาริชาติ ผลาชุม สาขาวิชาเคมี

153 6510210523 นายป่ินสินชัย แซ่ซ่ิม สาขาวิชาฟิสิกส์

154 6510210524 น.ส.ปิยาพร รัตนวรรณ์ สาขาวิชาเคมี

155 6510210525 น.ส.เปรมยุดา เตียวย่อง สาขาวิชาเคมี

156 6510210526 น.ส.เปรมิกา ช่วยบุญ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

157 6510210527 น.ส.พควดี สุวรรณชาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

158 6510210528 นายพชรพล ด่านวรพงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

159 6510210529 น.ส.พชรวรรณ อินทสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

160 6510210530 นายพรธิพันธ์ คาวาชิ สาขาวิชาฟิสิกส์

161 6510210531 น.ส.พลอยไพลิน ชาญเศรษฐกูล สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

162 6510210532 น.ส.พัชรมัย พุ่มทอง สาขาวิชาเคมี

163 6510210533 นายพัทธดนย์ รักแดง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

164 6510210534 นายพิชญ์พงศ์ ชัยประพันธ์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

165 6510210535 น.ส.พิชญ์สินี ธรรมชาติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

166 6510210537 น.ส.พิมพกานต์ สายชนะพันธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

167 6510210538 น.ส.เพ็ญนภา หมวดพล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

168 6510210540 น.ส.ฟาเดีย ตะระเวลา สาขาวิชาเคมี

169 6510210541 น.ส.ฟาราย่า แซะอาหลี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

170 6510210542 นายฟาฮัด ชลเกษม สาขาวิชาจุลชีววิทยา

171 6510210543 น.ส.ฟาฮาดา ระยะไมตรี สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

172 6510210544 น.ส.ฟิตรีนา แม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

173 6510210545 นายฟุรกอน ดิเลาะ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

174 6510210546 น.ส.ภัทรลดา อินนะ สาขาวิชาเคมี

175 6510210548 น.ส.ภัทราพร ทองทิพย์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

176 6510210549 น.ส.ภัทราวดี ขวัญซ้าย สาขาวิชาจุลชีววิทยา

177 6510210550 นายภาณุพงค์ โพธิสาวัง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

178 6510210551 นายภาณุวิชญ์ รักใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

179 6510210553 น.ส.มณิศา รอดเรืองฤทธ์ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
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180 6510210555 น.ส.มาริสา เหมหีม สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

181 6510210556 น.ส.มารียา สะรูยี สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

182 6510210557 น.ส.มุธิตา หวันตะหา สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

183 6510210558 นายมูฮัมหมัด อีซอ สาขาวิชาสถิติ

184 6510210560 นายเมธาสิทธ์ิ รัตนคช สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

185 6510210561 น.ส.เมษิยา ไพรพฤกษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

186 6510210564 น.ส.ยุวดี ชุมคงด า สาขาวิชาเคมี

187 6510210566 น.ส.รัตนาภรณ์ บัวนวล สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

188 6510210567 น.ส.รุ่งไพลิน พัฒนะ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

189 6510210568 น.ส.ลลิตา พรหมขวัญ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

190 6510210569 น.ส.ลักษมณ ฉัตรวิไลรัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

191 6510210570 น.ส.ลักษิมาพร ดาราพงษ์ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

192 6510210573 น.ส.วรรณวนัช โลหะ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

193 6510210574 นายวสวัตต์ิ น าเอกลาภ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

194 6510210575 น.ส.วัฒนพรรณ ห้องโสภา สาขาวิชาเคมี

195 6510210576 น.ส.วันเพ็ญ จิตนารี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

196 6510210577 น.ส.วิชญาพร สุวรรณพฤกษ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

197 6510210578 น.ส.วิราภรณ์ ใจลือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

198 6510210579 น.ส.วิลาวัลย์ สระโร สาขาวิชาจุลชีววิทยา

199 6510210580 น.ส.วิวรรธณี ลิม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

200 6510210582 น.ส.ศศิวิมล ค าแหง สาขาวิชาชีววิทยา

201 6510210583 น.ส.ศิริรัตน์ วงศ์สิงหเดโช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

202 6510210584 น.ส.ศิริลักษณ์ แพงแซง สาขาวิชาฟิสิกส์

203 6510210585 น.ส.ศุทธิณี ศรีเหมือนทอง สาขาวิชาชีววิทยา

204 6510210586 นายศุภกร สุวรรณอ าภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

205 6510210587 น.ส.สโรชา ประทุมทอง สาขาวิชาเคมี

206 6510210588 น.ส.สวิชญา ฮวดพรหม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

207 6510210589 น.ส.สาลามียะห์ สาแมและ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

208 6510210590 นายสิปปวิชญ์ ชูกล่ิน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

209 6510210591 น.ส.สิริรัศม์ ชนะเกียรติ สาขาวิชาฟิสิกส์
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210 6510210593 น.ส.สุกัญญา ประกอบกิจ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

211 6510210594 น.ส.สุชัญญา จันทร์วัฒนะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

212 6510210595 น.ส.สุชานันท์ สุกบู สาขาวิชาเคมี

213 6510210596 น.ส.สุดารัตน์ คงเติม สาขาวิชาคณิตศาสตร์

214 6510210597 น.ส.สุติสา บุญพลู สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

215 6510210598 น.ส.สุธิตาพร ผินผัน สาขาวิชาสถิติ

216 6510210600 น.ส.สุภาวดี จิตตะโรจน์ สาขาวิชาสถิติ

217 6510210601 น.ส.สุภาวดี สุขค า สาขาวิชาเคมี

218 6510210603 น.ส.สุรัชต์ชยา ไกรแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

219 6510210605 น.ส.หทัยกานต์ จินเจือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

220 6510210607 น.ส.อนินฑิตา ก าเนิดมณี สาขาวิชาจุลชีววิทยา

221 6510210608 น.ส.อภิชญา นวลละออง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

222 6510210609 นายอภิวิชญ์ หะสะเล็ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

223 6510210610 นายอมรเทพ ศรีนาค สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

224 6510210613 น.ส.อสยาภรณ์ นิจนาช สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

225 6510210614 นายอัครพล ช่วยธานี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

226 6510210615 น.ส.อัจญรินทร์ หนุนพ่อเด็น สาขาวิชาสถิติ

227 6510210616 น.ส.อัซซียะฮ์ โจทย์สัน สาขาวิชาคณิตศาสตร์

228 6510210617 นายอับดุลการีม มามะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

229 6510210618 น.ส.อัยญดา ธนาวานิช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

230 6510210619 นายอัษฎาวุธ เอียดแก้ว สาขาวิชาจุลชีววิทยา

231 6510210623 น.ส.อามาลย์ มาอุมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

232 6510210624 น.ส.อารีดา เจะมามะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

233 6510210626 นายอิสรภาพ บุญตาม สาขาวิชาฟิสิกส์

234 6510210628 นายเอกชัย พันธนิตย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

235 6510210630 น.ส.ฮัยฟาร์ หะแว สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

236 6510210631 นายฮาฟิส บินกาเซ็ม สาขาวิชาจุลชีววิทยา

237 6510210632 น.ส.กัณฐิกา ศรีสวัสด์ิ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

238 6510210633 น.ส.กุลกนิษฐ์ ศรีรอด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

239 6510210634 น.ส.จิรัญญา ดินเตบ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชาเอก

รายช่ือนักศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2565

240 6510210635 น.ส.ชญานิศ วรดี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

241 6510210637 น.ส.ชุติมา ดวงจันทร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

242 6510210638 นายไซดอามีร์ สะเอ็ดยามี สาขาวิชาสถิติ

243 6510210639 น.ส.ณิชญา แซ่ต้ัง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

244 6510210640 น.ส.ธารทิพย์ เขียดทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

245 6510210641 นายปวริศร์ คงช่วย สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

246 6510210642 น.ส.พัชรมัย พวงแก้ว สาขาวิชาคณิตศาสตร์

247 6510210643 น.ส.พิมพ์ชนก แก้วห้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

248 6510210644 น.ส.มาดีนะ บิลหมุด สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

249 6510210645 น.ส.มาตาฮารี สันติเพชร สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

250 6510210646 นายวิไลลักษ์ วงฮาด สาขาวิชาเคมี

251 6510210647 นายสราวุธ ยีหล๊ะ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

252 6510210648 น.ส.สุชาดา สิงห์เทพ สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

253 6510210649 น.ส.สุทธิดา ผอมเก้ือ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

254 6510210650 น.ส.สุไรณา ผุดผ่อง สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

255 6510210652 นายอูดีบ แม สาขาวิชาฟิสิกส์
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