
รายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงคจะลงทะเบียนเรียนวิทยาเขตหาดใหญ(เพิ่มเติมรอบที่ 2)  ภาคฤดูรอน/2552 

ลําดับ  รหัสนักศึกษา  คํานําหนา  ชื่อ  ชื่อสกุล 
1  5240410160  นางสาว  กชกร  สุทธิรักษ 
2  5240410155  นางสาว  ลัดดารัตน  สุขเกิด 
3  5140110804  นางสาว  โสรญา  ไพบูลย 
4  5140210134  นางสาว  วราพร  ชูเหมือน 
5  5140011050  นาย  สมเกียรติ  สมบูรณ 
6  5140011040  นาย  ภูนันท  ผูภาวศุทธิ 
7  5140011047  นาย  วิทวัส  ประดิษฐ 
8  5140011064  นางสาว  อรอุมา  ดีไทย 
9  5140011055  นางสาว  สุพัตรา  อิสะโร 
10  5140011053  นางสาว  สุติมา  อิสะโร 
11  5140110397  นางสาว  จารุพัฒน  คงมาก 
12  5140110309  นาย  คมศักดิ์  เรืองสุข 
13  5240310326  นาย  ชนันท  สุวรรณโณ 
14  5140110381  นางสาว  รัชดาภรณ  ลวนมณี 
15  5140110315  นางสาว  จรัสพร  นิลรัตน 
16  5140110407  นาย  ศิริพงศ  รัตนโชเต 
17  5140110603  นางสาว  สุพัตรา  วรุณธรรม 
18  5140110531  นางสาว  ตุลยดา  อุดมศิลป 
19  5240410544  นางสาว  นิสรา  แซล่ิม 
20  5240310333  นาย  ณัฐพงศ  ศรีสวัสดิ์ 
21  5240410602  นางสาว  กาญจนี  ผิวผอง 
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22  5140110591  นางสาว  สดุดี  วังบุญคง 
23  5140110522  นางสาว  จุฑารัตน  ภูธรมณี 
24  5140110509  นางสาว  กิติภรณ  ยิ้มเสง 
25  5140110510  นางสาว  แกวตา  อภัยรัตน 
26  5140110623  นางสาว  อุษา  เรณุมาศ 
27  5140110564  นางสาว  ภาวนัน  ชุมไชยโย 
28  5140011033  นางสาว  พรศิริ  แกนสาร 
29  5240310399  นางสาว  สาธิกา  เฉียบแหลม 
30  5240410515  นางสาว  จุฑามาศ  ทองดี 
31  5140110620  นางสาว  อามิดะ  หมัดลาเตะ 
32  5240310371  นางสาว  ภาวิตา  จิตบุญ 
33  5240310436  นางสาว  อรรถพร  แกวมณี 
34  5240310353  นางสาว  ปวีณา  นุนหนู 
35  5240310358  นางสาว  ผกาทิพย  วังสกุล 
36  5240310363  นางสาว  พรพิมล  หนูหนอง 
37  5240310374  นางสาว  มนฤดี  มณีโชติ 
38  5240310425  นางสาว  อาภาภรณ  ไฝชู 
39  5240310368  นาย  พิชิตชัย  เหลาเจริญ 
40  5240310301  นางสาว  กนกกาญจน  กมุกะมกุล 
41  5240410386  นางสาว  อติมา  เหล็มสะ 
42  5140011057  นางสาว  สุรีนา  สาเสาะ 
43  5140011041  นางสาว  มะลิวัลย  อมรฤทธ์ิ 
44  5140011059  นางสาว  เสาวนิตย  ศรีขํากูล 
45  5140011042  นางสาว  มัลลิกา  ขุนศรีรักษา



46  5140011056  นางสาว  สุภาพร  พวงแกว 
47  5240310389  นางสาว  วาสนา  ไทยยะ 
48  5140110396  นางสาว  วาทินี  สีนวลพุด 
49  5240410517  นาย  ชฎิล  ประชุมชนะ 
50  5240310344  นางสาว  นรีพร  ใสสม 
51  5240310342  นางสาว  ธิดารัตน  ธรรมรัตน 
52  5240410124  นางสาว  ณิชาภัทร  คลายทอง 
53  5240410140  นางสาว  พรพิมล  ฉิมพิมล 
54  5240410118  นาย  ฐิตินันท  จันทรสมุทร 
55  5240410561  นาย  ราเชนทร  เมืองหนู 
56  5140110745  นางสาว  นันทนิธ  มูณีวรรณ 
57  5140110750  นางสาว  ปวรรัตน  แซเอือง 
58  5240410734  นาย  ธรณินทร  นะโส 
59  5140110760  นาย  พงษพิพัฒน  จันเมฑา 
60  5140110739  นางสาว  ธีรนันท  เกษตรสุนทร 
61  5140110733  นางสาว  ทิพวรรณ  จันทรักษ 
62  5140110748  นางสาว  บุบผา  เวสโกสิทธ์ิ 
63  5140110735  นาย  ธนบัตร  สมบัติ 
64  5240410162  นางสาว  วิสาชล  ลอมสมบัติ 
65  5140210117  นางสาว  นิสารัตน  สุบินรัตน 
66  5240310375  นางสาว  มาลียา  หมัดยุโสะ 
67  5240310383  นางสาว  วนิดา  ยองเสง 
68  5240310317  นางสาว  จันทิมาพร  ไชยชนะ 
69  5140011049  นาย  ศุภอรรถ  บาสทิพย



70  5240011056  นาย  อัมรอน  ไควสุเต็ง 
71  5240011044  นางสาว  สุจีรา  ประเสริฐดํา 
72  5240011048  นาย  องอาจ  ชุมใจ 
73  5240011010  นางสาว  จารุวรรณ  วงคเกตุ 
74  5240011059  นาย  นาวาวี  สายะ 
75  5240011020  นาย  ธนธรรม  เอียดคลองชี 
76  5240410166  นางสาว  ศิริกาญจน  เจริญสุข 
77  5240410167  นางสาว  ศิริขวัญ  ไทยฤทธ์ิ




