
ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว

สาขางานยานยนต์ รหสั 2101011
ช่ือ - สกุล







ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว

สาขางานยานยนต์ (ทวิภาค)ี รหสั 2101012
ช่ือ - สกุล

สาขางานเคร่ืองมือกล รหสั 2102011
ช่ือ - สกุล



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว

สาขางานผลิตภัณฑ์ รหสั 2103011
ช่ือ - สกุล

สาขางานไฟฟ้าก าลัง รหสั 2104011
ช่ือ - สกุล



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว

สาขางานไฟฟ้าก าลัง รหสั 2104011
ช่ือ - สกุล



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว

สาขางานไฟฟ้าก าลัง รหสั 2104011
ช่ือ - สกุล



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว

สาขางานไฟฟ้าก าลัง รหสั 2104011
ช่ือ - สกุล

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว

ช่ือ - สกุล

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ รหสั 2105011

สาขางานก่อสร้าง รหสั 2106011
ช่ือ - สกุล



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว

สาขางานไฟฟ้าก าลัง รหสั 2104011
ช่ือ - สกุล

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหสั 2204011
ช่ือ - สกุล

สาขางานสถาปัตยกรรม รหสั 2108011
ช่ือ - สกุล

สาขางานอุตสาหกรรมยาง รหสั 2122011
ช่ือ - สกุล



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว

สาขางานไฟฟ้าก าลัง รหสั 2104011
ช่ือ - สกุล



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว

สาขางานไฟฟ้าก าลัง รหสั 2104011
ช่ือ - สกุล



1 2101011109 นาย เรืองศักด์ิ ขันหาญศึก
2 2101011107 นาย พงษ์พันธ์ อุตอามาตย์
3 2101011005 นาย ซุลหะซัน ดือมอ
4 2101011039 นาย ตัรมีซี มะเร๊าะ
5 2101011106 นาย ณัฐกานต์ จักรกาญจน์
6 2101011260 นาย ดนุสรณ์ ติยวรพันธ์
7 2101011305 นาย นิธิพัฒน์ หมัดหร๊ะ
8 2101011304 นาย ณัฐพงศ์ เต็มพร้อม
9 2101011020 นาย ธีระพงษ์ แก้วขุนจบ
10 2101011114 นาย ปิยพล พรหมศรี
11 2101011201 นาย ภิญพัฒน์ สุวรรณกุล
12 2101011008 นาย ชนวรรษ รัตนโชติ
13 2101011255 นาย พัฒนศาสตร์ วงศ์ปรีชา
14 2101011263 นาย อับดุลเราะมัน เจะเตะ
15 2101011239 นาย สหรัฐ จันแดง
16 2101011270 นาย ธนกฤต ผันนะโร
17 2101011054 นาย อนุศาสน์ ศรีเทพ
18 2101011103 นาย กฤต อินทรสกุล
19 2101011066 นาย ธีรภัทร แซ่เหง่า
20 2101011019 นาย ธราธิป บือซา
21 2101011051 นาย ธนวันต์ รองแก้ว
22 2101011291 นาย ธีรัตม์ ทัศนลีลพร
23 2101011007 นาย อมรเทพ ด ารงค์ธรรม
24 2101011072 นาย ปิยทัศน์ ประสิทธิน์ุ้ย
25 2101011119 นาย สราวุฒิ ดวงจันทร์
26 2101011198 นาย สุเฟียน บาเหม

หมายเหตุ

สาขางานยานยนต ์
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558

ชื่อ - สกุลรหัสประจ าตวัที่



27 2101011269 นาย เหมรัตน์ สังข์ทอง
28 2101011188 นาย ปิยะวัฒน์ จันทรังษี
29 2101011271 นาย ธนาทร แสงนคร
30 2101011068 นาย อิมรอน แจกอม๊ะ
31 2101011135 นาย อิสมาแอล แว้ง
32 2101011191 นาย ภาณุพงศ์ ไชยสังข์
33 2101011173 นาย ชิษณุพงศ์ ยอดคง
34 2101011215 นาย จักรกฤต แสงสว่าง
35 2101011253 นาย ซอแหละ กาเจร์
36 2101011031 นาย รีดูวัน ดอเลาะ
37 2101011040 นาย ฮานาฟี สะยะยอ
38 2101011067 นาย สุธน เพรชแก้ว
39 2101011134 นาย มูฮันดิส ซอแนะ
40 2101011021 นาย ถิรวัฒน์ ปัตระวรรณ
41 2101011053 นาย อัครวินท์ มุนชี
42 2101011102 นาย ธัชชัย บุญวรรโณ
43 2101011032 นาย นัสรี โจจาเราะ
44 2101011158 นาย ชญานนท์ แพมิ่ง
45 2101011220 นาย อัมรินทร์ งูตูล
46 2101011222 นาย ธีรวัฒน์ ผดาวัลย์
47 2101011224 นาย ภูมิกิติ โรจนารุณ
48 2101011272 นาย อุสมาน ยาสิง
49 2101011310 นาย นัสรุลเลาะ กูทา
50 2101011044 นาย ซูลกอรใน สาและบู
51 2101011096 นาย อนุวิท ถมทอง
52 2101011299 นาย นรชาติ ณ ตระกั่วทุง่
53 2101011122 นาย อายุบ บุตรไทย
54 2101011194 นาย ฟิกรอน โต๊ะอุง
55 2101011292 นาย ศุภวิชญ์ ทองมา
56 2101011080 นาย กิตติศักด์ิ เจริญโพ
57 2101011081 นาย ภูริทัต ฉันทจิตร
58 2101011088 นาย มูฮัมหมัดอิรฟาล กาฮง
59 2101011177 นาย มูซัมมีล บากา
60 2101011273 นาย นัสรู สะระยะ

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



61 2101011157 นาย นิธิพงศ์ จันทรกุล
62 2101011126 นาย ภาคภูมิ มีทอง
63 2101011275 นาย ปฏิวัติ เถาว์ชู
64 2101011284 นาย ลุตฟี ยูโซ๊ะ
65 2101011289 นาย นัทพงศ์ สันส าราญ
66 2101011245 นาย นภดล ช่างสรรค์
67 2101011131 นาย กฤษฎา มะโซะปะยา
68 2101011110 นาย เอมี นะโดะ
69 2101011086 นาย อับดุลฮากิม ยะโกะ
70 2101011183 นาย เกษมสันต์ ธรรมรัตน์
71 2101011185 นาย เจนณรงค์ ศรีสุวรรณ
72 2101011296 นาย การอม ยาแลแด
73 2101011140 นาย สุริยันห์ ศรีสุวรรณ
74 2101011249 นาย ธรรมรัต ศิริรัตน์
75 2101011295 นาย ยุติกร โรจนารุณ
76 2101011315 นาย ซาการียา ยะพา
77 2101011024 นาย อิรฟาน กอหามะ
78 2101011143 นาย สูไลมาน ซีเด๊ะ
79 2101011216 นาย ชัยวัฒน์ ไชยมนตรี
80 2101011146 นาย ประเวศ พรมดี
81 2101011274 นาย ซูไฮมี อีปง
82 2101011277 นาย จักรพันธ์ โอชาติน
83 2101011142 นาย มูหัมหมัดอัสรอน ทาเน๊าะ
84 2101011011 นาย นัฐพงษ์ น ามะม่วง
85 2101011057 นาย ชุวานนท์ โคตัน
86 2101011184 นาย จักรกฤษณ์ ชัยสงคราม
87 2101011144 นาย ต่วนซาฟีอีน โตะกูบาฮา
88 2101011016 นาย ซูไฮมี กะลูแป
89 2101011049 นาย อนิรุทธิ์ วรรณนวลแย้ม
90 2101011212 นาย อันวา กอตา
91 2101011012 นาย นัฐวุฒิ น ามะม่วง
92 2101011219 นาย จันทรัช หอมประสิทธิ์
93 2102011105 นาย ฤทธิศักด์ิ เพิม่พูล ไดส้าขาที ่2
94 2104011250 นาย รุ่งโรจน์ สุพงษ์ ไดส้าขาที ่2

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



95 2104011187 นาย ฮานาฟี ฮะซา ไดส้าขาที ่2
96 2104011261 นาย สุฮัยดี เจะนิ ไดส้าขาที ่2
97 2104011162 นาย อาลาอูดีน อาแว ไดส้าขาที ่2
98 2104011256 นาย อารีฟิน อายะ ไดส้าขาที ่2
99 2104011099 นาย สุภเวช ชดสร้อย ไดส้าขาที ่2
100 2104011268 นาย รฐนนท์ ราชมล ไดส้าขาที ่2

2101011056 นาย อัฟฟาน กาซอ
2101011074 นาย อดินันต์ มณีรัตน์
2101011279 นาย วชิรพล สิงห์ศักด์ิตระกูล
2101011207 นาย อับดุลเลาะ อีแน
2101011294 นาย มิรซัน แวมะชัย
2101011317 นาย ณัฐพนธ์ ชลสินธุ์

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



1 2101012230 นาย รอพา หะยีเด็ง
2 2101012280 นาย อนุชิต ขวัญมา
3 2101012073 นาย รุสลี มะดอและ
4 2101012148 นาย อาร์ฟิก วาเต๊ะ
5 2101012208 นาย ฟาฮัด โน๊ะ
6 2101012117 นาย อิสมาแอ ฮาแว
7 2101012175 นาย มะสอปี สาเมาะ
8 2101012115 นาย ตะฮกีม มะแซ
9 2104011010 นาย นิวรรณ อาเกะ ไดส้าขาที ่2

      
(.......................................

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานยานยนต ์(ทวิภาคี)

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



1 2102011104 นาย เมษพล แซ่ชั่น

2 2102011283 นาย ธนาวฒิุ ทองจริง

3 2102011262 นาย ศิริศักด์ิ สังข์เพช็ร

4 2102011302 นาย กิตติพงษ์ เนตตกุล

5 2102011192 นาย ไชยวฒัน์ ผลผลา

6 2102011232 นาย ธาตรี เสนขวญัแก้ว

7 2102011290 นาย ภานุวฒัน์ นุ่นแก้ว

8 2102011145 นาย สหสัวรรษ ออกแมน

9 2102011221 นาย ณัฐพงศ์ ทรฤทธิ์

10 2102011308 นาย อัมรัน เจ๊ะมิง

11 2102011316 นาย เกียรติศักด์ิ หอ่คนดี

12 2102011161 นาย อลัน มะสะอะ

13 2102011186 นาย วรัญญู แสวงบญุ

14 2102011282 นาย กรกฎ เจริญยศ

15 2102011163 นาย ณัฐวรรษ นวลนิล

16 2102011036 นาย อนิรุทธิ์ มะเซ็ง

17 2102011306 นาย ศุภกานต์ วอ่งธรรมโชติ

18 2102011136 นาย สหสัวรรษ ศิสาสุวรรณ์

19 2102011124 นาย นาวนิ ชุมเกื้อ

20 2102011293 นาย พรภวษิย์ จิมจวน ส ารองล าดบั 1

22 2102011251 นาย จารุวฒัน์ เอี่ยมสอาด

23 2102011313 นาย สุกรี บารานิง

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานเครื่องมอืกล

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



      
(.......................................
..........................)



1 2103011095 นาย อนุสรณ์ วิมล
2 2103011248 นาย นิติราษฎร์ ซาแล
3 2103011234 นาย นันทวุฒิ จันที
4 2103011048 นาย อารือมัน สาเร๊ะ
5 2103011259 นาย รอยาลี บาเหะ
6 2103011094 นาย อันนัส เจะมัน
7 2104011133 นาย อัมราน อาแวกะจิ ไดส้าขาที ่2
8 2104011082 นาย อันวา อาลีมามะ ไดส้าขาที ่2

      
(.......................................

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานผลิตภัณฑ์

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



 



1 2104011050 นาย ชนาธร ไกรแก้ว
2 2104011203 นาย ภากร หนูแก้ว
3 2104011043 นาย นวพล อาแว
4 2104011128 นาย ภูวนาถ ศิริรัตน์
5 2104011155 นาย วรากร มะสะมะแอ
6 2104011278 นาย ปรมัตถ์ วงสวัสด์ิ
7 2104011033 นาย อูสมาน มิงสาแล
8 2104011130 นาย นนทวัฒน์ สกแสงทอง
9 2104011240 นาย อานัส ประสิทธิศ์ร
10 2104011018 นาย เอกรัตน์ สังข์ทอง
11 2104011042 นาย วัธวันท์ เพรชคง
12 2104011047 นาย นิอัมรี กาซา
13 2104011181 นาย จักรี เสรีประเสริฐ
14 2104011264 นาย มูฮ าหมัด สะดียามู
15 2104011223 นาย คฑากานต์ ศรีสุวรรณ
16 2104011242 นาย ภาณุพงศ์ พลธา
17 2104011168 นาย อนภาพ อมรพจน์
18 2104011233 นาย ทศพร ทุน่ทอง
19 2104011017 นาย ศรณรงค์ ยิ่งยง
20 2104011312 นาย ตูแววาษิก นิเน
21 2104011015 นาย ณัฐพงศ์ แก้วปฏิมา
22 2104011026 นาย มุสตากีม นุชราวิกุล
23 2104011028 นาย ศิวกร บุญมาก
24 2104011288 นาย กูอารีฟีน ยือแร
25 2104011132 นาย อาบีดิง ดาโอะ
26 2104011116 นาย ซอฟรอน สะมีแล

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานไฟฟ้าก าลัง

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



27 2104011149 นาย อนุชา จันเกิด
28 2104011041 นาย ภัทรเกียรติ โชติธนิตไมตรี
29 2104011196 นาย พงศธร ต้ังสกุลเจริญ
30 2104011014 นางสาว ศิริลักษณ์ วงค์ค าอินทร์
31 2104011030 นาย ณัฐวุฒิ สิงหราช
32 2104011075 นาย วิธวินท์ ศรีสวัสด์ิ
33 2104011276 นาย มัมโซต ยีหมาด
34 2104011129 นาย กษาปณ์ เดชอภิรัตน์กุล
35 2104011218 นาย ต้นมงคล แซ่อุ่ย
36 2104011265 นาย มกรธวัช ชูประวัติ
37 2104011045 นาย วาเล็บ บือโต
38 2104011083 นาย อนนต์ ศรีราช
39 2104011205 นาย วิศิษฏ์ เพียงจันทร์
40 2104011004 นาย อัรฟาน สายุ
41 2104011210 นาย วัจน์กร เทพรัตน์
42 2104011227 นาย ปิยะชนก นวลหุน
43 2104011150 นาย มะอามิง วาเยะ
44 2104011154 นาย ก้องกิดาการ หนูแก้ว
45 2104011035 นาย ฟิตดนยา มะมิง
46 2104011156 นาย ชนกพงษ์ แก้วประดิษฐ์
47 2104011193 นาย ธนวัฒน์ ยูลามาน
48 2104011236 นาย ชลสิทธิ์ ยิ้มแมือง
49 2104011029 นาย คุณานนต์ ฟุง้ขจรเกียรติ
50 2104011244 นาย สุเฟียน สะมะแอ
51 2104011189 นาย กัยซาน อิงดอเล๊าะ ส ารองล าดบั 1
72 2104011237 นาย ซอห์บัด ดาหะมะ
73 2104011266 นาย ชนะกุล แดงเพ็ง
52 2104011300 นางสาว สุภัทวดี ขันด า
53 2104011267 นาย ทฤษฎี ศิริค าน้อย

55 2104011160 นาย ผดุงศักด์ิ สุวรรณชาตรี
56 2104011303 นาย นาวาวี มะหลง
57 2104011133 นาย อัมราน อาแวกะจิ
58 2104011202 นาย ปฐมพงศ์ ไชยพรม

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



59 2104011261 นาย สุฮัยดี เจะนิ
60 2104011076 นาย อิลฮัม สามะ
61 2104011010 นาย นิวรรณ อาเกะ
62 2104011141 นาย อับดุลฮากิม ยูนุ
63 2104011034 นาย อัคบาร์ แมเราะ
64 2104011162 นาย อาลาอูดีน อาแว
65 2104011256 นาย อารีฟิน อายะ
66 2104011099 นาย สุภเวช ชดสร้อย
67 2104011082 นาย อันวา อาลีมามะ
68 2104011189 นาย กัยซาน อิงดอเล๊าะ
69 2104011268 นาย รฐนนท์ ราชมล
70 2104011235 นาย แวมูหามะซับรี แวยูโซะ
71 2104011058 นาย ซูกิพลี ดอเล๊าะ





ชส
ชอ

ชอ
ชอ
ชช
ชอ



ชย
ชส
ชย DVT
ชส
ชถ
ชย
ชย
ชย
ชช
ชก
ชย
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ชอ



1 2105011298 นาย สุไลมาน แปเฮาะอีเล
2 2105011309 นาย กานตพงศ์ ก๋งหุย
3 2105011027 นาย อาวัลดารามาน รอดเงิน
4 2105011151 นาย ไอราพต แก้วพูล
5 2105011228 นาย จัฟรีน เดวาอาแด
6 2105011318 นาย ซอลาฮุดดีน เจะโซะ
7 2105011152 นาย ชนนน ไชยเกตุ
8 2105011022 นาย บูรฮาน แวแวนิ
9 2105011087 นาย ซ าซู มะหลี
10 2105011211 นาย ธงชัย เจริญ
11 2105011226 นาย ต่วนอนัส จอลง
12 2105011127 นาย บุญฤทธิ์ ทองสุข
13 2105011070 นาย มูหัมหมัดซูดีรมัน มูดอ
14 2105011238 นาย บูรฮัน เจ๊ะเลาะ
15 2105011159 นาย อาฮาวี ดอเล๊าะ
16 2105011247 นาย อนันต์ โตแปเราะ
17 2105011204 นาย อัลอูมาร์ การีดอง
18 2104011267 นาย ทฤษฎี ศิริค าน้อย ไดส้าขาที ่2
19 2104011160 นาย ผดุงศักด์ิ สุวรรณชาตรี ไดส้าขาที ่2
20 2104011303 นาย นาวาวี มะหลง ไดส้าขาที ่2
21 2104011202 นาย ปฐมพงศ์ ไชยพรม ไดส้าขาที ่2
22 2104011235 นาย แวมูหามะซับรี แวยูโซะ ไดส้าขาที ่2
23 2104011058 นาย ซูกิพลี ดอเล๊าะ ไดส้าขาที ่2

2105011231 นาย ชามีม เจะหมิ

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



1 2106011137 นางสาว เพียงพลอย เมืองค า
2 2106011301 นาย เกียรติศักด์ิ ไชยศรี
3 2106011182 นาย อนาวิล ดาวเรือง
4 2106011025 นางสาว วริญญา ทองอินทร์
5 2106011167 นาย ชารีฟ มะดอลอ
6 2106011254 นาย วีระยุทธ วิภาตะพันธุ์
7 2106011138 นาย ซอฟรอน ตะยูนา
8 2106011169 นาย สันติธร ยิ่งคง
9 2106011038 นาย มูฮาหมัดอิควาน มาหน๊ะ
10 2106011241 นาย อัสลัน แวมะมิง
11 2106011093 นาย บูคอรี สาและ
12 2106011111 นาย ธัชกานต์ ศรีนวล
13 2106011190 นาย พรณรงค์ กลางณรงค์
14 2106011147 นาย ฟะฮ์มี ดือราแม
15 2106011285 นาย พุฒิเมธ พุม่เอี่ยม
16 2104011300 นางสาว สุภัทวดี ขันด า ไดส้าขาที ่2
17 2104011076 นาย อิลฮัม สามะ ไดส้าขาที ่2
18 2104011141 นาย อับดุลฮากิม ยูนุ ไดส้าขาที ่2

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานก่อสร้าง

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



1 2108011023 นาย อาฟิฟ สรัสสมิต
2 2108011069 นางสาว ปิน่มณี สุขสุศักด์ิ
3 2108011006 นาย ศาศวัต แพงป้อง
4 2108011123 นางสาว นัยเนตร ไวยถนอม
5 2108011257 นาย ซูไลมาน ขาเร็ง
6 2108011078 นาย ฮิรยาน มะแซ
7 2104011034 นาย อัคบาร์ แมเราะ ไดส้าขาที ่2

      
(.......................................

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานสถาปัตยกรรม

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



ที่ รหัสประจ าตวั หมายเหตุ

1 2122011281 นาย ทัศน์ภณธ์ อุดมรัตนสิน
2 2122011225 นางสาว วริษา แก้วปฏิมา
3 2122011164 นางสาว นูรีดา อาลี
4 2122011307 นางสาว ภริดา ไชยแก้ว
5 2122011176 นางสาว สุณัฐชา เมืองทอง
6 2122011009 นางสาว นารีรัตน์ ไม่ขาม

      
(.......................................

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานอุตสาหกรรมยาง

ชื่อ - สกุล



ที่ รหัสประจ าตวั หมายเหตุ

1 2204011055 นาย ธนกร บุญผลึก
2 2204011197 นาย ศิวพล ท่ามประเสริฐ
3 2204011071 นางสาว วรพรรณ ดวงเสนาะ
4 2204011166 นาย ภูตะวัน สงวนพงษ์
5 2204011065 นางสาว กมลวรรณ ชุมห้อง
6 2204011062 นางสาว อังคณา สุวรรณมณี
7 2204011214 นางสาว ชลิตา ห่อลลิต
8 2204011286 นาย สุไฮมี กาลูแป
9 2204011195 นางสาว ธมลชนก สังคนาคินทร์
10 2204011061 นางสาว นัฐธิดา รักภู่
11 2204011097 นางสาว ชนิกานต์ นาครอด
12 2204011139 นางสาว ชวัลลักษณ์ แต้มทอง
13 2204011206 นาย ธนธรณ์ เท่งประกิจ
14 2204011243 นาย มูหามัดอัซฮา ค ามงคล
15 2204011064 นางสาว ศิรภัสสร นุ่นสุวรรณ
16 2204011060 นางสาว กรรรณิการ์ หงษ์ทอง
17 2204011170 นาย อาติฟ ยานยา
18 2204011120 นางสาว กมลชนก เพชรยอดศรี
19 2204011052 นาย พชรพล ส่งเสริมสุข
20 2204011174 นาย วรเมธ ชมภูมิ่ง
21 2204011200 นางสาว เสาวลักษณ์ ส าเภาจันทร์
22 2204011100 นางสาว สุธาสินี หนูเทพ
23 2204011101 นางสาว เข็มฝน ชูสีนุ่น
24 2204011171 นาย วสุพล พึง่เกียรติรัศมี
25 2204011092 นางสาว จันติมา โตวังจร
26 2204011108 นางสาว ซาวาตี สาเมาะ
27 2204011063 นาย อารอฟัช บือแน

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ - สกุล



ที่ รหัสประจ าตวั หมายเหตุ

28 2204011089 นางสาว จินารัตน์ มณีประวัติ
29 2204011002 นางสาว อรกมล ขาวเกล้ียง
30 2204011059 นาย อัสบูดิง บิง
31 2204011125 นางสาว ซูไฮลา จะรง
32 2204011098 นาย ศุภากร แซ่ห่าน
33 2204011213 นางสาว ฉวีวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
34 2204011209 นางสาว สุกัญญา ภักดีสงคราม
35 2204011013 นางสาว มิ่งกลม เมฆใหม่
36 2204011091 นางสาว อนงนาฎ ธนจินดา
37 2204011179 นางสาว นัยนา อาคมา
38 2204011258 นางสาว ณัฐวดี ฉิมคล้าย
39 2204011314 นางสาว วิไลวรรณ คงเสาร์

      
(.......................................

ชื่อ - สกุล


