
สํานักวิชาหรือหน่วยงาน ชื�อ - สกุล รหัสนักศึกษา สํานักวิชา

1. ศูนย์บรรณสารและสื�อการศึกษา

 - ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ นางสาวกีรติกาลป์ บุญส่งนาค 64117716 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวพิชญา อินทวงศ์ 63107213 การบัญชีและการเงิน

2. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 - ฝ่ายพัฒนาทักษะเพื�ออาชีพนักศึกษา นายกฤตภพ อินฉ้วน 63119036 วิทยาศาสตร์

นางสาวสุภัสรา ศรีสุภาสิตานนท์ 63114672 วิทยาศาสตร์

นางสาวกัญญภัส สุวรรณนึก 63113518 วิทยาศาสตร์

3. ศูนย์บริการการศึกษา

 - ฝ่ายรับนักศึกษา/ฝ่ายวิเคราะห์ระบบ นางสาวปิยะธิดา  เมืองด้วง 65133761 การบัญชีและการเงิน

นายกิตติศัพท์  ใจโต 65130486 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

 - ฝ่ายบริหารทั�วไปและธุรการ นางสาวรัตติกาล  ฉิมพลีพันธ์ 63118095 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 - ฝ่ายทะเบียน/ฝ่ายบริการการสอน นางสาวปิยวรรณ  สิงขรณ์ 65127540 ศิลปศาสตร์

นางสาวสิริยากร  จักรแก้ว 63118889 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

4. ศูนย์เครื�องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 - ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเล นางสาวณัฐธิดา จันทวงศ์ 63103154 วิทยาศาสตร์

นางสาวชาลิสา นามบุศย์ 63123947 วิทยาศาสตร์

นายสุรยุทธ พิทักษ์มงคล 63111702 วิทยาศาสตร์

 - ห้องปฎิบัติการพยาบาล นางสาวชุลิตา  พรมสาร 64124357 สาธารณสุขศาสตร์

นายณัฐชนน  โพชาธาร 64128473 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 - ห้องปฎิบัติการเภสัชศาสตร์ นางสาวสุภกร  ไทยโพธิ�ศรี 65131393 แพทยศาสตร์

นางสาวณิชาภัทร  ยมจันทร์ 65131542 แพทยศาสตร์

นางสาวอัจฉรา  คงทอง 65130817 แพทยศาสตร์

5. อุทยานพฤกษศาสตร์

 - ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มวล. นางสาวลลิตา รินรัตน์ 63109086 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวดรุณี รินรัตน์ 64104987 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 - ดูแลพันธุ์ไม้ในอุทยานพฤกษศาสตร์ นางสาวสุรียานา เตาะสาตู 63111751 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววีดาด์ โอรพันธ์ 63109896 สาธารณสุขศาสตร์

 - ฝ่ายบริหารงานทั�วไป นางสาวนริศรา เนียมโสม 63116081 ศิลปศาสตร์

นายเจตณรงค์  จันทร์กัน 63101620 ศิลปศาสตร์

 - ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา นางสาวฟัตมาวาตี  บาโง 63122204 ศิลปศาสตร์

นางสาวนูรฮาฟีซา  ลอตันหยง 63122683 ศิลปศาสตร์

นางสาวนูรีซัน เล๊าะราแม 63124689 ศิลปศาสตร์

6. ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประกาศรายชื�อนักศึกษาทุนทํางานพิเศษและหน่วยงานที�ไปปฏิบัติงาน

ภาคการศึกษาที� 3  ประจําปีการศึกษา 2565

      โดยผ่านการคัดเลือก จากหน่วยงานที�นักศึกษาเลือกไปปฏิบัติงาน
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 - บริหารสินค้า หมวดเครื�องเขียนกิ�ฟช็อป นางสาวมนปริยา แผ่นศิลา 64126857 การบัญชีและการเงิน

นางสาวเกศรา  ดิเรกอนนต์ 64126451 การบัญชีและการเงิน

 - บริหารสินค้า หมวดของที�ระลึกและงานคลังสินค้า นางสาวซัลวา ตาเยะ 65130072 สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวรูซนีวาตี สุหลง 65134421 สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวกิฟฟาร์ มะดือเระ 65100943 สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวยัสมี เจะเล็ง 65128100 สหเวชศาสตร์

 - งานขายและบริการลูกค้า นางสาวเพ็ญพิชชา อิศโร 65125346 สหเวชศาสตร์

นางสาวณิชกานต์  รัตนพงค์ 65126864 สหเวชศาสตร์

นางสาวกิติกา เจ๊ะลี 65126328 สหเวชศาสตร์

 - งานการเงินและบัญชี นางสาวพลอยชมพู รอดอินทร์ 65121527 การบัญชีและการเงิน

 - งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ นางสาวลีนา กิ�งหมัน 64126709 การจัดการ

 - ฝ่ายหอพักนักศึกษา นางสาวซัลลินา  ทัดระเบียบ 63122030 สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวทนวรรณ์  ช่วยชาติ 65123051 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนูฮา  นิตีเมาะ 65104614 การจัดการ

นางสาวสุไฮลา  อาแว 65109472 การจัดการ

นางสาวกรองกาญจน์  กิ�งทอง 65114670 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

7. ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา

 - สนามเทนนิส นางสาวศิริพร  อินทรัตน์ 63110480 วิทยาศาสตร์

นางสาวพรรณกาญจน์  หายโศก 63116859 วิทยาศาสตร์

 - สนามกีฬากลาง นางสาวนาซอฟ๊ะ  รือแมซา 65121378 สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวเอวิต้า  มาหุอิสลาม 65110405 สาธารณสุขศาสตร์

 - สระว่ายนํ�า นางสาวสิริญญา คุณนายา 63111009 สาธารณสุขศาสตร์

นายรัชชานนท์  หนูเทพ 65107203 สารสนเทศศาสตร์

 - อาคารกีฬาแบดมินตัน นางสาวซารีณี  มามะ 63102370 สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวอริสรา  คงเรือง 64116213 การจัดการ

 - สนามฟุตบอลหญ้าเทียม นายนคเรศ  กังสุกุล 65104085 แพทยศาสตร์

นางสาวอคริสมา ทวีลาภ 65119166 แพทยศาสตร์

 - อาคารพลศึกษา นางสาวปาริดา  ธิบดี  65105249 สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวอัสมา  เป็นมิตร 65130411 สาธารณสุขศาสตร์

 - สนามกอล์ฟ นายอําพล  ยะโกะ 65110280 สารสนเทศศาสตร์

นายกศิดิศ  ชิตพงศ์ 65117806 สารสนเทศศาสตร์

 - สนามฟุตซอล นายคุณานนต์  เป้าทอง 63101182 วิทยาศาสตร์

นางสาวพรรณภัทรสร  อารีเอื�อ 63106835 วิทยาศาสตร์

 - งานสํานักงาน นางสาวชิดชนก ขันแกล้ว 63102222 สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวสุพัฒตรา ดีดวงพันธ์ 63111520 สาธารณสุขศาสตร์

 - บันทึกข้อมูล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย นางสาวณัฐวดี จริตงาม 64125107 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปิยกาศ 64102437 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
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 - ฝ่ายทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม นางสาวชาริน่า  พินิจ 65102113 สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวฟูไรดา  รอสะอะ 65106338 สาธารณสุขศาสตร์

8. ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

 - ฝ่ายพัฒนาการเกษตร (งานด้านพืช) นางสาวนูรอีมาน  มะลีแว 64126519 แพทยศาสตร์

นางสาวดรีม่า  โต๊ะหลงหมาด 64123094 แพทยศาสตร์

นางสาวกัสมา   เบ็ญมฮามะ 64127624 แพทยศาสตร์

9. สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

 - สาขาวิทยาศาสตร์ ช่วยงานเอกสาร นางสาวธมลวรรณ   ชูศรี 65129009 สหเวชศาสตร์

นางสาวมัณฑนา  ณ รินทร์ 65128043 สหเวชศาสตร์

นางสาวปวันรัตน์   ทับนนท์ 65133134 สหเวชศาสตร์

 - งานกิจการนักศึกษาของสํานัก นางสาวอาทิตติยา   แก้วชู 64122666 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวภาวัชญา   คุ้มสุข 64110836 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

10. สํานักวิชาศิลปศาสตร์

 - สาขาวิชาภาษาจีน นางสาวรสรินทร์  ปลายนํ�า 63108740 ศิลปศาสตร์

11. สํานักวิชานิติศาสตร์

 - ช่วยงาน อ.ติณณ์ลภัส นางสาวผุสดี  วงษ์เณร 63106538 วิทยาศาสตร์

 - ช่วยงาน อ.ศิวรุฒ นางสาวกนกพร  ทองเกลี�ยง 63100051 นิติศาสตร์

12. สํานักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 - งานธุรการ นางสาวลภัสรดา  หนูม่วง 64117252 นิติศาสตร์

 - หลักสูตรรัฐศาสตร์ นางสาวลลิตา  มะหมัด 64112048 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวสุธิดา สิงห์ทอง 64114994 ศิลปศาสตร์

13. สํานักวิชาการจัดการ

 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นายนฤเบศ  นุกูล 65118317 การจัดการ

 - สาขาวิชาโปรเชฟ นางสาวณาตาชา  ซีติ 65103186 การจัดการ

 - งานสํานักงานคณบดี นางสาวชาลิซา  วงศ์สุนทร 65102139 การบัญชีและการเงิน

14. สํานักวิชาการบัญชีและการเงิน

 - สํานักงานคณบดี งานเอกสาร นายวีระชิต  แสงสวาสดิ� 64113095 การบัญชีและการเงิน

 - งานปชส.รับสมัครนศ.ใหม่ นายกฤษฎา  ไชยคง 63100317 การบัญชีและการเงิน

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นายอนัส  สามะ 63118905 การบัญชีและการเงิน

นางสาวมยุรี สมดิษฐ 65122483 การบัญชีและการเงิน

 - หลักสูตรบัญชี นางสาวนุชวรา บรรดา 65111452 การบัญชีและการเงิน

 - หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต นางสาวสโรชา แก้วสอาด 63110878 การบัญชีและการเงิน

15. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์

 - หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล นายพงษ์นภัส  ชูช่วย 64109010 สารสนเทศศาสตร์

นายศุภณัฐ  ขุนนุ้ย 64113871 สารสนเทศศาสตร์

 - หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั�น นางสาวพรรณอร  วุฒิมานพ 64109291 สารสนเทศศาสตร์

นายจีรวัฒน์  เทพทอง 64127673 สารสนเทศศาสตร์
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นางสาวปฐมาวดี ยุทธเสนีย์ 64107873 สารสนเทศศาสตร์

นายก้องเกียรติ กิจวิจารณ์ 64100753 สารสนเทศศาสตร์

 - หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื�อ นายวรรณชาติ ธานีรัตน์ 65107583 สารสนเทศศาสตร์

นางสาวตัสนีม  หะยีกาเด 65103459 สารสนเทศศาสตร์

 - หลักสูตรนิเทศศาสตร์ นางสาวธนกร  หลําซู 63115075 สารสนเทศศาสตร์

นายเกียรติขจร  วิชาดี 63100994 สารสนเทศศาสตร์

 - หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ นางสาวอัสวีนา  ยี�เซ็น 64130420 วิทยาศาสตร์

นางสาวพิทยารัตน์  รัตนบุญโณ 65106031 วิทยาศาสตร์

16. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

 - ช่วยงาน รศ.ดร.นฤมล มาแทน  นางสาวณิชามน  เพชรรัตน์ 64128648 เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

นางสาวนฤมล  ศรีเจริญ 64106735 เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

 - ช่วยงานสํานักงานคณบดี (งานธุรการ) นางสาวศิรินทิพย์  ทุ่มขุน 64122575 เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

 - ช่วยงานจัดทําสื�อประชาสัมพันธ์ นางสาวมิมลิน  สุขแก้ว 64111321 เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

17. สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ (คลินิกกายภาพบําบัด)

 - งานบริหารทั�วไปและธุรการ นางสาวสิรินุช เนียมดวง 65123440 สหเวชศาสตร์

นางสาวกัญญาณัฐ  ทับทิมแดง 65134652 สหเวชศาสตร์

18. สํานักวิชาแพทยศาสตร์

 - หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ นางสาวพัชรี   จิตต์แก้ว 63116131 แพทยศาสตร์

นางสาวชญานิษฐ์   นุ้ยเส้ง 65101834 สาธารณสุขศาสตร์

 - หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ นางสาวพรศิริ  สมเขาใหญ่ 64109309 สหเวชศาสตร์

นางสาวสุภัสสรา  แก้วชื�น 64115173 สหเวชศาสตร์

นายอภิสิทธิ�  สาม่าน 65133423 สาธารณสุขศาสตร์

นายอาฟวันย์  เงาะ 65134629 สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวจรรยาพร  สุวรรณ์ 64101801 สหเวชศาสตร์

19. สํานักวิชาเภสัชศาสตร์

 - งานธุรการ นางสาวฮับเสาะ  มามะ 63115612 สาธารณสุขศาสตร์

20. สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 - ช่วยงาน อ.ณัฐกานต์ นางสาวกรกนก  พยัคฆมาศ 65100281 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

นางสาวกานต์ธิดา  ประชุมสงฆ์ 65100802 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

นางสาวนวพร  รัตนพงศ์ 64106776 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

นางสาวศุภธิดา   หลังขาว 64113921 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 - ช่วยงาน อ.ประภัสสร นายสฤษดิ�  ฤทธีอิทธิพัทธ์ 65108748 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

นายนนฐวุฒิ  หวังดี 65104127 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

21. บัณฑิตวิทยาลัย

 - ช่วยงานสํานักงานคณบดี นางสาวพรรณภษา  บุญรอด 64109275 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

22. สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั�วไป

 - สถานวิจัย นางสาวอัมนี หมัดอาดํ�า 64118425 สารสนเทศศาสตร์
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23. ส่วนสื�อสารองค์กร

 - งานข่าวและการสื�อสารดิจิทัล นายพันธ์เจียร  อันตรเสน 63122733 สารสนเทศศาสตร์

นายนัทธพงศ์  สังขมา 64106891 สารสนเทศศาสตร์

 - งานผลิตสื�อและสารสนเทศ นายกษิดิศ  บุญชัย 64100738 สารสนเทศศาสตร์

24. ส่วนการเงินและบัญชี

 - งานตรวจจ่าย นางสาววรรณกานต์  นวลขนาย 65121675 สาธารณสุขศาสตร์

 - งานการเงิน นางสาวณัฐณิชา สมบัติ 65120420 การเงินและการบัญชี

นางสาวอาทิตยา ไหมแก้ว 65119281 การเงินและการบัญชี

25. ส่วนอํานวยการและสารบรรณ

 - งานบริหารจัดการสํานักงานดิจัลและไปรษณีย์ นางสาวรอฏียะฮ์ ลาเฉลิม 65128159 สหเวชศาสตร์

นางสาวศรุตา ยีโกบ 64113210 สหเวชศาสตร์

นางสาวอภิฤดี โต๊ะเด็น 64115843 ศิลปศาสตร์

นางสาวนัสรี มามะ 64107089 สหเวชศาสตร์

 - งานอํานวยการและการประชุม นางสาวศันสนีย์  สุขพัฒนศรีกุล 64121965 ศิลปศาสตร์

นางสาวรัชภร สุขปลั�ง 64120900 ศิลปศาสตร์

26. ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

 - smile & smart center นางสาวนันธิกา โต๊ะเต๊ะ 64107063 สหเวชศาสตร์ 

 - WU Tutor center นางสาวปัทมา ปิ�นธุรัตน์ 65127524 การบัญชีและการเงิน

 - งานบริหารทั�วไปและธุรการ นางสาวภูสุดา  จันทร์มาศ 64128853 การจัดการ

นางสาวอารียา  หอสกุล 63112833 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
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