
ล ำดับ รหัส นศ. ชื่อ - สกุล สำขำ หมำยเหตุ
1 5640310804 นำงสำวอรชำ   ผำแสง เทคโนโลยีอำหำร
2 5740011008 นำงสำวจณิสตำ   เทพไพฑูรย์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3 5740011024 นำยธนกร   ฤทธ์ิแก้ว เทคโนโลยีสำรสนเทศ
4 5740011039 นำยปรำกำร   มณีโชติ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5 5740011046 นำยภูทัศ   สุวรรณโณ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
6 5740011077 นำยอ๊ิฟซัน   หมำนระเด็น เทคโนโลยีสำรสนเทศ
7 5740011081 นำงสำวฮำดีละห์   กำเร็ง เทคโนโลยีสำรสนเทศ
8 5740011084 นำงสำวจำรุวรรณ   ชูพนม เทคโนโลยีสำรสนเทศ
9 5740011089 นำยอภิเดช   บ ำรุงสวัสด์ิ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
10 5740310147 นำยปริญญำ   เพชรศรี เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
11 5740310152 นำงสำวปิยะรัตน์   คงแสงวุธ เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
12 5740310173 นำยวิทวัส   จำปัง เทคโนโลยีกำรผลิตทำงน ้ำ
13 5740310177 นำยศรำวิน   หนูรำช เทคโนโลยีกำรผลิตทำงน ้ำ
14 5740310201 นำงสำวอริษำ   พุทธรัตน์ เทคโนโลยีจุลินทรีย์
15 5740310207 นำยเอกศกัด์ิ   มณีโชติ เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
16 5740310215 นำยณัฐกฤต   พูลเสน เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
17 5740310216 นำยนิชนันท์   แสงแก้ว เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
18 5740310501 นำงสำวกนกวรรณ   คลอดเพ็ญ อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
19 5740310745 นำยยศกร   นพกุล เทคโนโลยีอำหำร
20 5840011001 นำงสำวกมลทิพย์   อ่อนน้อม เทคโนโลยีสำรสนเทศ
21 5840011002 นำงสำวกัญญำรัตน์   เศษช่วย เทคโนโลยีสำรสนเทศ
22 5840011003 นำงสำวกันต์กมล   หนูอุ่น เทคโนโลยีสำรสนเทศ
23 5840011004 นำงสำวกำญจนำ   บุญรงค์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
24 5840011010 นำยจิรำยุทธ   ช่ำงเรือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ

รำยชื่อนักศึกษำท่ีขอส ำเร็จกำรศึกษำผ่ำนเว็บไชต์
ระหว่ำงวันท่ี  01/02/2562   ถึงวันท่ี 01/03/2562

ระดับ ปริญญำตรี
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
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25 5840011012 นำงสำวญำณินท์   ทับเท่ียง เทคโนโลยีสำรสนเทศ
26 5840011014 นำงสำวณัฐธิดำ   จรรยำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
27 5840011015 นำยณัฐวุฒิ   จิตตระกูลวรภู เทคโนโลยีสำรสนเทศ
28 5840011016 นำยทิตย์ฐพล   สอ้ิงทอง เทคโนโลยีสำรสนเทศ
29 5840011019 นำยธนพล   เจียมพงศไ์พศำล เทคโนโลยีสำรสนเทศ
30 5840011020 นำงสำวธัญญำ   สืบขวัญ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
31 5840011021 นำงสำวนันทิวัน   ฤทธ์ิปู่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
32 5840011022 นำงสำวเบญจวรรณ   ศรีประสงค์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
33 5840011023 นำยปฏิพล   เนียมแก้ว เทคโนโลยีสำรสนเทศ
34 5840011025 นำงสำวปัฐมำภรณ์   แก้วมณี เทคโนโลยีสำรสนเทศ
35 5840011026 นำยปำฏิหำริย์   ขุนทองจันทร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
36 5840011028 นำยปิยะพัฒน์   ธนังธีรพงษ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
37 5840011029 นำยพงศธร   ชื่นชม เทคโนโลยีสำรสนเทศ
38 5840011030 นำงสำวพรรณวดี   ก ำจำยภัย เทคโนโลยีสำรสนเทศ
39 5840011031 นำงสำวพัชญ์สิตำ   เวชพรำหมณ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
40 5840011032 นำยพัชรพงษ์   เพชรบำง เทคโนโลยีสำรสนเทศ
41 5840011037 นำยภิเสกชัย   ไชยวรรณ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
42 5840011038 นำงสำวภูริชญำ   ชูช่วย เทคโนโลยีสำรสนเทศ
43 5840011041 นำงสำวรจนำ   จรูญเพ็ชร เทคโนโลยีสำรสนเทศ
44 5840011045 นำงสำววทันยำ   อมรมณี เทคโนโลยีสำรสนเทศ
45 5840011046 นำยวัชรำกร   แก้วศรีใจ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
46 5840011047 นำงสำววัชรำพรรณ   สว่ำงศรี เทคโนโลยีสำรสนเทศ
47 5840011048 นำงสำววิญำดำ   เล็กข ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
48 5840011050 นำยศรำวุฒิ   ดำรำไก่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
49 5840011051 นำงสำวศภุรัตน์   เรืองทอง เทคโนโลยีสำรสนเทศ
50 5840011053 นำงสำวสุภำพร   ขำวคง เทคโนโลยีสำรสนเทศ
51 5840011054 นำยสุรเชษฐ์   พุฒยืน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
52 5840011056 นำยอนิรุต   บุญคง เทคโนโลยีสำรสนเทศ
53 5840011059 นำงสำวอรวรรณ   ถวำยเชื้อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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54 5840011060 นำยอวิรุทธ์ิ   รำมนต์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
55 5840011063 นำงสำวฉัตรฤทัย   เทพเนียม เทคโนโลยีสำรสนเทศ
56 5840011064 นำยชินวัฒน์   ช่องลมกรด เทคโนโลยีสำรสนเทศ
57 5840011066 นำยธัญพิสิษฐ์   ทวีกุล เทคโนโลยีสำรสนเทศ
58 5840011069 นำงสำวเสำวลักษณ์   แก้วทอง เทคโนโลยีสำรสนเทศ
59 5840310101 นำงสำวกมลทิพย์   รัตนชุม เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
60 5840310102 นำยกฤษฎำ   กะสิรักษ์ เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
61 5840310104 นำยก้องชณัฐ   ชูยงค์ เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
62 5840310105 นำงสำวกันทิมำ   เพชรนิล เทคโนโลยีกำรผลิตทำงน ้ำ
63 5840310107 นำงสำวเกวลี   หวัดเพชร์ เทคโนโลยีจุลินทรีย์
64 5840310108 นำงสำวเกศณิีย์   ฤทธิสมำน เทคโนโลยีกำรผลิตทำงน ้ำ
65 5840310109 นำงสำวขวัญใจ   บุญเนียม เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
66 5840310110 นำยคมกริช   หนูหอ เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
67 5840310111 นำงสำวจณิสตำ   ไทยเกิด เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
68 5840310112 นำงสำวจันทร์จิรำ   ด ำแจ่ม เทคโนโลยีกำรผลิตทำงน ้ำ
69 5840310113 นำงสำวจำรุวรรณ   แพน้อย เทคโนโลยีกำรผลิตทำงน ้ำ
70 5840310114 นำยจิรวัฒน์   นกเส้ง เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
71 5840310115 นำงสำวจุฑำมำศ   ด ำแก้ว เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
72 5840310116 นำงสำวเจนจิรำ   เรืองเทพ เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
73 5840310117 นำยเฉลิมชัย   รัตนคม เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
74 5840310118 นำงสำวชญำนิศ   วิเชียรรัตน์ เทคโนโลยีกำรผลิตทำงน ้ำ
75 5840310119 นำงสำวช่อผกำ   สมคิดสรรพ์ เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
76 5840310121 นำยชัยวิทย์   แข็งแรง เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
77 5840310122 นำยชัยวุฒิ   เเข็งเเรง เทคโนโลยีจุลินทรีย์
78 5840310123 นำงสำวชำคริยำ   ชลสินธ์ุ เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
79 5840310124 นำยชำนุชำญ   พันธ์ุทอง เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
80 5840310126 นำงสำวฐำนิตำ   บัวแก้ว เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
81 5840310127 นำยฐำปณัฐ   มณีรัตน์ เทคโนโลยีกำรผลิตทำงชีวภำพท่ัวไป
82 5840310128 นำงสำวฐิติรัตน์   ขวัญสุวรรณ เทคโนโลยีจุลินทรีย์
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83 5840310129 นำงสำวณฤมล   พุมฤทธ์ิ เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
84 5840310131 นำงสำวณัฏฐธิดำ   ขำวบำง เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
85 5840310132 นำยณัฐพงษ์   บุญทูล เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
86 5840310133 นำงสำวณัฐพร   แซ่หลี เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
87 5840310134 นำงสำวตวงรัตน์   คงกระจ่ำง เทคโนโลยีจุลินทรีย์
88 5840310136 นำยธนวัฒน์   โต๊ะหมำด เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
89 5840310140 นำงสำวธำรำรัตน์   นะระโต เทคโนโลยีกำรผลิตทำงน ้ำ
90 5840310141 นำงสำวธิดำรัตน์   สุพุทธยำงกูร เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
91 5840310142 นำยธีรวุฒิ   เพ็งสวย เทคโนโลยีจุลินทรีย์
92 5840310144 นำยนพดล   พัวพันธ์ุ เทคโนโลยีจุลินทรีย์
93 5840310145 นำงสำวนภัสสร   ชุดชุมแพ เทคโนโลยีจุลินทรีย์
94 5840310147 นำงสำวนววรรณ   พรหมภักดี เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
95 5840310148 นำงสำวนูรอีมำน   โซ๊ะสะอิ เทคโนโลยีจุลินทรีย์
96 5840310150 นำงสำวเนติชำ   คลองมดคัน เทคโนโลยีจุลินทรีย์
97 5840310151 นำงสำวปิยพร   ศวิำยพรำหมณ์ เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
98 5840310152 นำงสำวปิยะนุช   ทวีศรี เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
99 5840310155 นำงสำวพรปวีณ์   นิลวงค์ เทคโนโลยีจุลินทรีย์
100 5840310156 นำงสำวพัณณิตำ   คงแสง เทคโนโลยีจุลินทรีย์
101 5840310158 นำงสำวเพ็ญพิสุทธ์ิ   ศรีทอง เทคโนโลยีจุลินทรีย์
102 5840310160 นำงสำวภัทรำวดี   แท่งทอง เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
103 5840310161 นำงสำวภัทรีพันธ์   จันทร์อุ่น เทคโนโลยีจุลินทรีย์
104 5840310162 นำยภูริณัฐ   บ่ันยีเ่ฉ้ง เทคโนโลยีกำรผลิตทำงน ้ำ
105 5840310163 นำยภูริวัฒน์   นำคจันทร์ เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
106 5840310164 นำงสำวมนัสวี   เลิศประดับพร เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
107 5840310165 นำงสำวเยำวเรศ   เกตุแก้ว เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
108 5840310167 นำงสำววชิรญำณ์   เกตุชู เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
109 5840310168 นำงสำววนัชพร   ศรีจงกล เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
110 5840310169 นำยวรนิตย์   นิลวัตร เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
111 5840310171 นำงสำววรำภรณ์   อัปมะโน เทคโนโลยีจุลินทรีย์
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112 5840310172 นำงสำววลิดำ   ขุนรัง เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
113 5840310173 นำงสำววำรุณี   นนทิกร เทคโนโลยีจุลินทรีย์
114 5840310174 นำงสำววิภำวี   พรหมแทนสุด เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
115 5840310175 นำยวิรเชษฐ์   มำริบุตร เทคโนโลยีกำรผลิตทำงน ้ำ
116 5840310176 นำงสำวศริินทร์ธำร   รอดแก้ว เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
117 5840310177 นำยศวิณัฐ   ทองสุข เทคโนโลยีกำรผลิตทำงน ้ำ
118 5840310178 นำงสำวสำวิตรี   หนอนไม้ เทคโนโลยีจุลินทรีย์
119 5840310179 นำงสำวสิริวิมล   ขุนภักดี เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
120 5840310180 นำงสำวสุขจิตต์   เพชรสุวรรณ์ เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
121 5840310181 นำงสำวสุธัญญำ   ใหม่ทอง เทคโนโลยีจุลินทรีย์
122 5840310182 นำงสำวสุนิตำ   นวลศรี เทคโนโลยีกำรผลิตทำงน ้ำ
123 5840310183 นำงสำวสุนิสำ   มหำสวัสด์ิ เทคโนโลยีกำรผลิตทำงน ้ำ
124 5840310184 นำงสำวสุปรำณี   เอ่ียมโสภณ เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
125 5840310185 นำงสำวสุภำวรรณ   สิงห์กลำง เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
126 5840310186 นำยสุริยัน   พรมจีบ เทคโนโลยีกำรผลิตทำงน ้ำ
127 5840310187 นำงสำวโสรยำ   ปุญจุบัน เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
128 5840310188 นำงสำวอมลวรรณ   กิจกำร เทคโนโลยีกำรผลิตทำงน ้ำ
129 5840310189 นำงสำวอรณิช   แดงเพ็ง เทคโนโลยีจุลินทรีย์
130 5840310195 นำยจักรกฤษณ์   เจียรนัย เทคโนโลยีกำรผลิตทำงน ้ำ
131 5840310196 นำงสำวนันทนัช   ชตำรัตน์ เทคโนโลยีกำรผลิตทำงน ้ำ
132 5840310197 นำงสำวปฐมำวดี   บริสุทธ์ิ เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
133 5840310198 นำยปรเมษฐ์   เนียมเกตุ เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
134 5840310200 นำงสำวลลิตำ   ธรรมวิเศษ เทคโนโลยีกำรผลิตทำงชีวภำพท่ัวไป
135 5840310203 นำงสำวสริตำ   กำละจิตต์ เทคโนโลยีจุลินทรีย์
136 5840310204 นำงสำวอริสำ   ยังโยมร เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
137 5840310205 นำยอรุณโรจน์   สิริรัตน์ เทคโนโลยีกำรผลิตทำงน ้ำ
138 5840310302 นำงสำวกนกวรรณ   ปำนขำว เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
139 5840310303 นำงสำวกนกสิพร   รูปโฉม เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
140 5840310307 นำงสำวเกศนีิ   ส ำรำญ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
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141 5840310308 นำงสำวคัทซียำ   ชอบงำม เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
142 5840310309 นำงสำวจิระนันท์   จันทร์สว่ำง เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
143 5840310310 นำยจิรำยุทธ   จงรักษ์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
144 5840310311 นำงสำวจุฑำทิพย์   จันทร์สว่ำง เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
145 5840310313 นำยชญำนนท์   เวชจันทร์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
146 5840310314 นำงสำวชฏำธำร   ข่ำยม่ำน เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
147 5840310315 นำยชำญวิทย์   ศรีกวำงทอง เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
148 5840310322 นำงสำวทิชำรัตน์   เกสรินทร์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
149 5840310323 นำงสำวทิพวรรณ   จีนก้ิม เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
150 5840310325 นำงสำวธวัลพร   อำษำสุจริต เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
151 5840310326 นำยธีระศกัด์ิ   อินทองสี เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
152 5840310329 นำงสำวนิศำรัตน์   สังข์ชูด เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
153 5840310331 นำยปฏิพล   คัยนันท์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
154 5840310332 นำงสำวปณิดำ   ชูเลข เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
155 5840310333 นำยปรัชญำ   นุ้ยศริิ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
156 5840310334 นำงสำวปลำยฟ้ำ   ช่วยประสม เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
157 5840310335 นำงสำวปวีณำ   หนูทอง เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
158 5840310336 นำงสำวปำจำรีย์   คงพันทระ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
159 5840310338 นำงสำวปำณิสรำ   จันทร์ทอง เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
160 5840310341 นำยพิสิษฐ์   ทองศรี เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
161 5840310343 นำงสำวฟูอำด้ำ   หมัดหลำเต๊ะ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
162 5840310344 นำงสำวมัยมูน   มังสมำน เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
163 5840310345 นำงสำวเยำวลักษณ์   รุยันต์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
164 5840310349 นำงสำววริศรำ   แก้วแก่นเพชร เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
165 5840310353 นำงสำวศภุสิริ   ภู่ประดิษฐศลิป์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
166 5840310354 นำยสถำพร   ทิณกร เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
167 5840310355 นำยสมรักษ์   แขกพงษ์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
168 5840310356 นำยสมรักษ์   เพ็ชรน้อย เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
169 5840310357 นำยสรรเสริญ   ต้ีฮ้อ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
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170 5840310358 นำยสหัตชัย   สุขสวัสด์ิ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
171 5840310359 นำงสำวสิรินำถ   จันทร์ขำว เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
172 5840310360 นำยสุกฤษฎิ์   สุดภักดี เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
173 5840310362 นำงสำวสุชำดำ   แก้วเมฆ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
174 5840310363 นำยสุธรรม   บุญรังษี เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
175 5840310364 นำงสำวสุธิตำ   พันธุสะ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
176 5840310365 นำงสำวสุพัฒติญำ   แก้วนุ่น เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
177 5840310366 นำงสำวสุภัชญำ   มำกชิต เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
178 5840310367 นำงสำวสุภำวดี   จรัสทอง เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
179 5840310368 นำยสุรศกัด์ิ   แก้วท่ำแค เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
180 5840310369 นำยสุรำษฎร์   มำรัด เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
181 5840310370 นำยอดิศกัด์ิ   สมจันทร์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
182 5840310371 นำยอภินัทธ์   แซ่แต้ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
183 5840310372 นำยอมรศกัด์ิ   สัญจร เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
184 5840310376 นำงสำวอำทิตยำ   บินสัน เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
185 5840310377 นำยเอกณรงค์   รักษ์รุ่ง เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
186 5840310378 นำงสำวกรกนก   เนียมนวล เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
187 5840310381 นำงสำวธัญวรัตม์   สังข์แก้ว เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
188 5840310382 นำงสำวนำรีรัตน์   สีนอง เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
189 5840310383 นำงสำวนิภำวรรณ   บุตรใหม่ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
190 5840310384 นำงสำวพิชญำ   กลำงรักษ์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
191 5840310385 นำงสำวภัททิรำ   ชูเมือง เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
192 5840310386 นำงสำวภัทรำพร   เต็มปล้อง เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
193 5840310387 นำงสำวศศวิรรณ   ทองรัง เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
194 5840310388 นำยสุทธิพงศ ์  ฟักหมิด เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
195 5840310389 นำงสำวสุไรยำ   หลงหัน เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
196 5840310390 นำยอภินันท์   จะรำ เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
197 5840310501 MR.PHIRUN    SREAN อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
198 5840310502 นำงสำวกนกวรรณ   รู้เพรำะจีน อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
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199 5840310503 นำงสำวกรรณิกำร์   ทรงพล อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์
200 5840310504 นำงสำวจำรุวรรณ   แก้วมี อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์
201 5840310505 นำยเจษฎำกร   ไชยยะ อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์
202 5840310507 นำงสำวญำณัจฉรำ   ขวัญสงค์ อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์
203 5840310508 นำยณัฐกิตต์   อินทเสือ อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์
204 5840310509 นำงสำวณัฐธิดำ   สำยชุมพันธ์ อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
205 5840310510 นำงสำวณิชยำ   เกตุสว่ำงวงค์ อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์
206 5840310511 นำยดนัย   มณีแสง อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
207 5840310512 นำยธนพล   วงศท์อง อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์
208 5840310513 นำงสำวธันยพร   เกิดขำว อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
209 5840310514 นำยธีรภัทร   จตุรภัทรพงศ์ อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์
210 5840310515 นำยนพัตธร    หมวดเดช อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
211 5840310516 นำงสำวนฤมล   ขุนด ำ อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์
212 5840310517 นำงสำวนันท์ชนก   ต้ิงเพ็ง อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
213 5840310518 นำงสำวนุรยีฮำน   อูมำ อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์
214 5840310519 นำงสำวนูรีตำ   เดะห์ อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
215 5840310520 นำงสำวพรทวี   จิตรำ อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
216 5840310521 นำงสำวเพ็ญนภำ   หำระคุณ อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์
217 5840310524 นำงสำวภำชญำ   จุลภักด์ิ อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
218 5840310525 นำงสำวรัตติกำล   เหล่ำเสนำ อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์
219 5840310526 นำงสำวรัตน์ชฎำ   รักสม อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์
220 5840310527 นำงสำวรุ่งนภำ   ลียุ้ทธำนนท์ อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
221 5840310528 นำงสำวฤทัยรัตน์   ศรีวิเวก อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
222 5840310529 นำงสำววริษำ   ชลเกษม อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
223 5840310530 นำงสำววันวิสำ   มหำรงค์ อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
224 5840310531 นำงสำวศศธิร   ขันกสิกรรม อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
225 5840310533 นำงสำวสำยฝน   เครือจันทร์ อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
226 5840310534 นำยสิทธิกร   ส่องแก้ว อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์
227 5840310535 นำงสำวสิริรัตน์   พุทธวรรณ์ อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
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228 5840310536 นำงสำวสิริลักษณ์   ทองทำ อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
229 5840310537 นำงสำวสุพิชญำ   ไหวพริบ อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์
230 5840310538 นำงสำวเสำวลักษณ์   ชุมทอง อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์
231 5840310540 นำงสำวอรวรรณ   ปำลสี อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์
232 5840310541 นำงสำวเอมอัชนำ   สมมำรถ อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
233 5840310541 นำงสำวเอมอัชนำ   สมมำรถ อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
234 5840310545 นำงสำววิไลลักษณ์   สุขอนันต์ อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์
235 5840310701 นำงสำวกนกวรรณ   จุไรรัตน์ กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร236 5840310703 นำงสำวกัญญำรัตน์   ค ำนวล กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร237 5840310705 นำงสำวเกศกนก   แก้วหนูนำ กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร238 5840310706 นำงสำวขวัญแก้ว   เอียดรอด กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร239 5840310707 นำงสำวเครือวัลย์   ภู่เซ่ง เทคโนโลยีของไขมันและน ้ำมัน

240 5840310708 นำงสำวแคทลียำ   เหล๊ำะหวัง เทคโนโลยีของไขมันและน ้ำมัน
241 5840310710 นำยจิรวัฒน์   แก้วเกำะสะบ้ำ กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร242 5840310711 นำงสำวจิรำรัตน์   เจริญสุข กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร243 5840310712 นำงสำวจุฑำมำศ   จุลจงกล กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร244 5840310713 นำงสำวฉวีวรรณ   หัสโร เทคโนโลยีของไขมันและน ้ำมัน

245 5840310714 นำงสำวญำณิศำ   พัวพันธ์ุ เทคโนโลยีอำหำร
246 5840310715 นำงสำวฐติมำ   โฉมทอง เทคโนโลยีอำหำร
247 5840310716 นำงสำวณัฐฐำภรณ์   หอมจันทร์ เทคโนโลยีของไขมันและน ้ำมัน
248 5840310717 นำงสำวณัฐณิชำ   ทิพย์มณฑำ เทคโนโลยีของไขมันและน ้ำมัน
249 5840310720 นำงสำวณัฐริกำ   จันทร์เมือง เทคโนโลยีอำหำร
250 5840310721 นำงสำวดวงหทัย   บุญเลีย้ง กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร251 5840310722 นำงสำวทัตติยำ   พงศเ์ผำ่นิลศลิำ เทคโนโลยีอำหำร
252 5840310723 นำยธณัติชัย   พำนิช เทคโนโลยีอำหำร
253 5840310724 นำงสำวธมลวรรณ   จันทร์คล้ำย เทคโนโลยีของไขมันและน ้ำมัน
254 5840310726 นำงสำวธิดำ   งำมดี เทคโนโลยีอำหำร
255 5840310727 นำงสำวธิดำ   เลำะสุหลง เทคโนโลยีอำหำร
256 5840310728 นำงสำวนงลักษณ์   ยินดี กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร
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257 5840310729 นำงสำวนภัสร   ศรีทอง กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร258 5840310731 นำงสำวนำตำชำ   ไกรบุตร เทคโนโลยีของไขมันและน ้ำมัน
259 5840310732 นำงสำวนิตญำดำ   บุญแก้วสุข กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร260 5840310734 นำงสำวนุสรำ   มูณี เทคโนโลยีอำหำร
261 5840310735 นำงสำวบัณทิตำ   ใจรักษ์ เทคโนโลยีของไขมันและน ้ำมัน
262 5840310737 นำงสำวบุษยำ   หนูฤทธ์ิ กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร263 5840310738 นำงสำวเบญจวรรณ   ด้วงขวิด เทคโนโลยีของไขมันและน ้ำมัน
264 5840310739 นำงสำวปนัสยำ   อินทร์แก้ว กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร265 5840310740 นำงสำวปุญชิตำ   ภูมิสถิตย์ เทคโนโลยีอำหำร
266 5840310743 นำงสำวพรพิมล   สอนทวี กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร267 5840310744 นำงสำวพรภิมล   สุขด้วง เทคโนโลยีอำหำร
268 5840310749 นำงสำวแพรวนภำ   สุขเนำวรัตน์ เทคโนโลยีอำหำร
269 5840310752 นำงสำวภำริเนตร   เคล้ำคลิง้ กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร270 5840310753 นำงสำวมนัสวี   พันธ์เปลีย่น เทคโนโลยีอำหำร
271 5840310754 นำงสำวมำริสำ   คงเส้ง กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร272 5840310756 นำงสำวรสกร   ศริิสุข เทคโนโลยีอำหำร
273 5840310757 นำงสำวเลอลักษณ์   ทิศเกลีย้ง เทคโนโลยีของไขมันและน ้ำมัน
274 5840310758 นำงสำววรกำนต์   ทองถึง เทคโนโลยีของไขมันและน ้ำมัน
275 5840310759 นำงสำววิภำดำ   หลีดินซุด เทคโนโลยีของไขมันและน ้ำมัน
276 5840310760 นำงสำววิภำศณิี   หวอตะเห กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร277 5840310763 นำงสำวศศมิำ   ศกัด์ิดำรัตน์ เทคโนโลยีอำหำร
278 5840310764 นำงสำวศศวิิมล   แจ่มกมล กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร279 5840310766 นำงสำวศริิลักษณ์   เพ็ชรจ ำรัส เทคโนโลยีอำหำร
280 5840310768 นำงสำวศริิวรรณ   สมประสงค์ เทคโนโลยีอำหำร
281 5840310770 นำงสำวสลิลญำ   บุตรเติบ เทคโนโลยีอำหำร
282 5840310771 นำงสำวสำยนะที   วงค์เกษร เทคโนโลยีอำหำร
283 5840310773 นำงสำวสิรินภำภรณ์   สุขเสริม กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร284 5840310774 นำงสำวสุจรรยำ   ลอยประเสริฐ กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร285 5840310775 นำงสำวสุดำรัตน์   บัวแย้ม เทคโนโลยีอำหำร
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286 5840310776 นำงสำวสุธำทิพย์    ขันเเข็ง เทคโนโลยีอำหำร
287 5840310777 นำงสำวสุพัตรำ   แซ่ต๋อง กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร288 5840310780 นำงสำวเสำวลักษณ์   ข้องจิตร์ เทคโนโลยีของไขมันและน ้ำมัน
289 5840310782 นำงสำวอภัสรำ   อินทระนก กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร290 5840310783 นำงสำวอรวรรณ   มำกชู เทคโนโลยีอำหำร
291 5840310784 นำงสำวอัมรินทร์   สีเหลืองอ่อน กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร292 5840310785 นำงสำวอัยลดำ   มูณี กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร293 5840310786 นำยอำทิตย์   สรกุล กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร294 5840310787 นำงสำวอำทิตำ   บุญยรัตน์ กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร295 5840310788 นำงสำวกมลชนก   ตะวันเรือง กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร296 5840310791 นำยกฤษกร   สำยแก้ว กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร297 5840310793 นำงสำวจรรยำภัทร   คงแก้ว เทคโนโลยีของไขมันและน ้ำมัน

298 5840310794 นำงสำวจัยดำอ์   อบทอง กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร299 5840310795 นำงสำวเดียร์นำ   บอสู กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร300 5840310797 นำงสำวนฤมล   อินทเสน เทคโนโลยีของไขมันและน ้ำมัน

301 5840310798 นำงสำวนะฮ์ดำ   เด่นดำรำ กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร302 5840310800 นำงสำวนิศรำ   พรหมแก้ว เทคโนโลยีอำหำร

303 5840310802 นำงสำวเบญจวรรณ   แสงรัตน์ กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร304 5840310803 นำงสำวพัชรำ   กุมพัน เทคโนโลยีของไขมันและน ้ำมัน

305 5840310804 นำงสำวนัจวำ   ยูโซะ เทคโนโลยีของไขมันและน ้ำมัน
306 5840310805 นำงสำวพิชญำดำ   พืชสิงห์ เทคโนโลยีอำหำร
307 5840310806 นำงสำวภรันยำ   พลรัตน์ เทคโนโลยีของไขมันและน ้ำมัน
308 5840310807 นำยภำณุวิชญ์   ดุกจุ้ย เทคโนโลยีอำหำร
309 5840310808 นำงสำวมุชริฟะ   หลีปำหยัง กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร310 5840310809 นำงสำวรัตติกำล   เก้ือกูล กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร311 5840310811 นำงสำวเวธกำ   เทพรักษำ กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร312 5840310813 นำยอธิวัฒน์   แก้วนิล เทคโนโลยีอำหำร

313 5840310814 นำงสำวอัจฉรำพร   เพชรรักษ์ กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร314 5840310817 นำงสำวอรยำ   แซ่ลิม้ กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย
อำหำร
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315 5840310818 นำงสำวนุสรำ   สุวรรณ์ กำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย

อำหำร316 5840310901 นำงสำวกชกร   หนูวรรณ์ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
317 5840310902 นำงสำวกนกพร   บุญเจริญ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
318 5840310903 นำงสำวกนกวรรณ   จันทร์หนู เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
319 5840310904 นำงสำวกนกวรรณ   ช่วยทอง เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
320 5840310905 นำงสำวกรวรรณ   อ่อนแท้ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
321 5840310907 นำงสำวกฤษติยำ     แก้วตำทิพย์ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
322 5840310908 นำงสำวกำญจนำ   บุญคง เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
323 5840310909 นำงสำวกุลณิช   บึงไกร เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
324 5840310910 นำงสำวกุสุมำ   ศรศภุรำช เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
325 5840310911 นำงสำวเกวลิน   เพชรโสม เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
326 5840310912 นำงสำวจันจิรำ   แซ่ว่อง เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
327 5840310913 นำงสำวจิรำพัชร   วรรณทอง เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
328 5840310914 นำงสำวจุฑำลักษณ์   ไทยสม เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
329 5840310915 นำงสำวชนกพร   รัตนพันธ์ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
330 5840310916 นำงสำวชนำกำนต์   เนียมสุวรรณ์ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
331 5840310918 นำงสำวชลิตำ   สุวรรณชำตรี เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
332 5840310920 นำงสำวฐิติวรดำ   แก้วมณี เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
333 5840310921 นำงสำวณัฎติยำ   อัยยะศริิ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
334 5840310923 นำงสำวณัฐวดี   หวังประพิณ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
335 5840310927 นำงสำวทองประกำย   ทัดแก้ว เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
336 5840310928 นำงสำวเทียนทิพย์   ศรีประสงค์ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
337 5840310930 นำงสำวธมลววรรณ   บุณกำนนท์ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
338 5840310932 นำงสำวนนธิญำ   ถำวรสังข์ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
339 5840310933 นำงสำวนภัสกร   สุบหลี เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
340 5840310934 นำงสำวนภัสสร   หัสโสะ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
341 5840310935 นำงสำวนฤมล   ขำวบำง เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
342 5840310936 นำงสำวนิจจำรีย์   สมเชื้อ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
343 5840310938 นำงสำวบุษรำนันท์   ศรีพยำงค์ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
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344 5840310939 นำงสำวปนัสยำ   เรืองขนำบ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
345 5840310940 นำงสำวปรีญำภรณ์   เอียด

ประพันธ์
เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม

346 5840310941 นำงสำวปำณิศำ   สีภักดี เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
347 5840310942 นำงสำวปำณิสรำ   สีภักดี เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
348 5840310943 นำงสำวพรพิมล   หมื่นไชยชุม เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
349 5840310945 นำงสำวภัณฑิลำ   ชูกล่อม เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
350 5840310946 นำยภัทรนันท์   พรหมเพศ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
351 5840310947 นำงสำวภุมริน   ช่อผกู เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
352 5840310948 นำงสำวมำลินี   สำระรักษ์ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
353 5840310949 นำงสำวรัชตวรรณ   สังขะเลขำ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
354 5840310950 นำงสำวรุ่งรัตน์   เกตุมงคล เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
355 5840310951 นำงสำวลลนำ   สกุลรัตน์ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
356 5840310952 นำงสำวลัดดำวัลย์   ประเสริฐ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
357 5840310953 นำงสำววรรณนิษำ   เฉลิมวรรณ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
358 5840310954 นำงสำววรรณษิญำ   เขำทอง เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
359 5840310955 นำยวัชรพงศ ์  ซือ่ตรง เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
360 5840310957 นำงสำววิภำวดี   แซ่ต้ัน เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
361 5840310958 นำงสำวศรัญญำ   ปิ่นเพชร เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
362 5840310960 นำงสำวศภุวรรณ   ฤทธ์ิมำก เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
363 5840310961 นำยสรวิศ   เพ็ชรข ำ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
364 5840310963 นำงสำวอนีส   ยูนุธ์ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
365 5840310964 นำงสำวอรทัย   ฟังมำก เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
366 5840310965 นำงสำวอรยำ   กู้เมือง เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
367 5840310966 นำงสำวอรศรี   เจริญสุข เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
368 5840310967 นำงสำวอริยำ   แก้วน้อย เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
369 5840310969 นำงสำวอัญจุลี   ปรำบปัญจะ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
370 5840310970 นำงสำวอัณศกิำนต์   สิกขฤทธ์ิ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
371 5840310971 นำยอำทิตย์   เหมือนเลือ่น เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
372 5840310972 นำงสำวอำภำภรณ์   แท่นนิล เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
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373 5840310973 นำงสำวอำภำภัทร   เอ้งฉ้วน เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
374 5840310974 นำงสำวอินทิรำ   ปำนหลี เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
375 5840310975 นำงสำวชัญญำ   เพชรรักษ์ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
376 5840310976 นำงสำวธัญลักษณ์   ช่ำงคิด เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
377 5840310977 นำยปิยะวัฒน์   อุ่นจิต เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
378 5840310980 นำยวรรณชัย   ศรีหมอก เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
379 5840310981 นำงสำววีรยำ   หนุมำศ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
380 5840310983 นำงสำวหทัยภัทร   ไพฑูลย์ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
381 5840310984 นำงสำวอรุโณทัย   คงกุล เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
382 5840310985 นำงสำวอังคณำ   แซ่ฮ้อ เคมีเพ่ืออุตสำหกรรม
383 5840311103 นำงสำวกัญญำณัฐ   รัตนชู เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
384 5840311104 นำงสำวกัณฐมณี   นุ่นชูผล เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
385 5840311106 นำงสำวกุลธิดำ   สุวรรณบัณทิตย์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
386 5840311107 นำงสำวเกวลิน   พูลผล เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
387 5840311112 นำยเจริญพงษ์   ทีปะปำล เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
388 5840311113 นำงสำวณิชนันทน์   มูลมำตร เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
389 5840311114 นำยเทวนำถ   เทพจันทรดำ เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
390 5840311116 นำงสำวธัญวรัตม์   เพชรรอด เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
391 5840311117 นำงสำวธำรำรัตน์   เภำวิเศษ เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
392 5840311120 นำงสำวนำรีรัตน์   มีเพ็ญ เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
393 5840311121 นำงสำวชัญญ์รัชต์   วงศน์ำครัตน์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
394 5840311122 นำงสำวนิศำรัตน์   รสมิตร์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
395 5840311123 นำงสำวนุจรำ   โสมเพ็ชร์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
396 5840311124 นำงสำวนูรฮำยำตี   รัตนพงศ์

ภักดี
เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม

397 5840311125 นำยปฐม   รัตนจันทร์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
398 5840311127 นำงสำวปำริฉัตต์   พรมพัตร เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
399 5840311129 นำงสำวพัชรินทร์   แพรกทอง เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
400 5840311130 นำงสำวพัชรีภรณ์   เสนพงศ์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
401 5840311131 นำงสำวพัสตรำภรณ์   แซ่ต้ัน เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
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402 5840311132 นำงสำวภำวิณี   ทองมี เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
403 5840311133 นำงสำวเยำวพำ   ศริิพันธ์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
404 5840311134 นำงสำวเยำวลักษณ์   ปำนเหลือง เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
405 5840311135 นำงสำวรัชนี   นนทศร เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
406 5840311138 นำงสำววนิศำ   สนธิเมือง เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
407 5840311139 นำงสำววิพรรัตน์   นำคน้อย เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
408 5840311142 นำงสำวศศภิำ   เพชระ เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
409 5840311143 นำงสำวศศมิำ   ขวัญทอง เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
410 5840311144 นำงสำวศริิธร   ฆังรัตน์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
411 5840311147 นำงสำวสิริรัตน์   รัตนบุรี เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
412 5840311149 นำงสำวสุนิศำ   ห้วยสม เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
413 5840311153 นำงสำวอรวี   พลำนชุน เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
414 5840311154 นำงสำวอังคณำ   ประดับมุขศริิ เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
415 5840311155 นำงสำวอัลณีซำร์   สัจจะเจริญพร เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
416 5840311158 นำงสำวอุไรรัตน์   ชูก ำเหนิด เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
417 5840311301 นำงสำวกนกพร   รัญเวศ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
418 5840311302 นำงสำวกนกภัณฑ์   ทองกรณ์ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
419 5840311303 นำงสำวกชมน   สีตุกำ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
420 5840311304 นำงสำวกำญจนำ   หลงโซ๊ะ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
421 5840311305 นำงสำวกำญจนำภรณ์   ปรีชำ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
422 5840311307 นำยกิตติศกัด์ิ   วรินทรเวช อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
423 5840311308 นำงสำวเกศศริิ   สมำพงค์ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
424 5840311309 นำงสำวเกศณิี     ชูแก้ว อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
425 5840311310 นำงสำวจริยำ   หลีเหล็ม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
426 5840311312 นำงสำวจันทิมำ   อังสำนำม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
427 5840311314 นำงสำวจำรุวรรณ   สีแสง อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
428 5840311316 นำงสำวจิรนันท์   พรหมเจริญ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
429 5840311317 นำงสำวจิรำวัลย์   สีฟ้ำ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
430 5840311321 นำงสำวณัฐกมล   วิจิตร อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
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431 5840311322 นำงสำวณัฐธิดำ   คงระบ ำ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
432 5840311324 นำงสำวณัฐวรรณ   ปล้องใหม่ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
433 5840311325 นำงสำวดวงพร   ทองจินดำ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
434 5840311327 นำยธนวัฒน์   สำยเมธำ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
435 5840311328 นำยธนำกร   คณะวำปี อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
436 5840311330 นำงสำวธัญลักษณ์     แก้วคง อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
437 5840311331 นำงสำวธิดำรัตน์   ยอดซ้ำย อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
438 5840311334 นำงสำวนันท์นภัส   รอดสุด อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
439 5840311335 นำงสำวบุษญำ   ทองค ำเสน อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
440 5840311337 นำงสำวปทุมำภรณ์   ณ พัทลุง อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
441 5840311346 นำงสำวเมทินี   กิจบันทัด อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
442 5840311348 นำงสำวยำมีลำ   เจ๊ะแว อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
443 5840311349 นำยยุทธกำร   สุธรรม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
444 5840311351 นำงสำวรัตติยำ   พลำยชุม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
445 5840311353 นำงสำววชิรำภรณ์   จิตต์สุวรรณ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
446 5840311354 นำยวรัญชัย   อินทะใจ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
447 5840311356 นำงสำววิไลภรณ์   ชิดเอ้ือ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
448 5840311357 นำงสำววิไลวรรณ   เรืองทอง อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
449 5840311358 นำงสำวษลิณญำ   ใจสบำย อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
450 5840311359 นำยศภุมิตร   ขำวนำวำ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
451 5840311360 นำงสำวศภัุสรำ   ประสมทอง อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
452 5840311368 นำงสำวหยำดพิรุณ   ช้ำงนิล อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
453 5840311369 นำงสำวอรฤดี   ด ำปำน อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
454 5840311371 นำงสำวอุบลรัตน์   สมหมำย อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
455 5840311373 นำงสำวนุจรี   จันทร์พิทักษ์ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
456 5840311374 นำงสำวพรรณวดี   ระด่ิงหิน อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
457 5840311375 นำงสำวรุ่งธิดำ   ชำญณรงค์ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
458 5840311377 นำงสำวสำฟียะฮ์   สังช่อ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
459 5840311378 นำงสำวหทัยชนก   ไชยดี อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
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460 5840311380 นำงสำวอนรรฆวีย์   กูลหลัก อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
461 5840311381 นำงสำวอนุธิดำ   เพชรทองขำว อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
462 5840311501 นำงสำวกชกร   แซ่ลี้ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
463 5840311502 นำยไกรสิทธ์ิ   จิตรนำวี กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
464 5840311503 นำงสำวชนัญชิดำ   มงคลกำวิล กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
465 5840311504 นำงสำวชนำพร   เรืองด ำ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
466 5840311505 นำงสำวชลิตำ   บุญจิวำนนท์ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
467 5840311506 นำยชัยพร   ปำนสกุล กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
468 5840311507 นำยชุติพงศ ์  จันทวุฒิ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
469 5840311509 นำงสำวณภัทร   รอดแสง กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
470 5840311510 นำยณัฐพล   ชูยัง กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
471 5840311512 นำงสำวดำรำวรรณ   พะยุหะ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
472 5840311514 นำงสำวธมนวรรณ   จันทร์

พรำหมณ์
กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม

473 5840311515 นำงสำวนำยูวำ   ยำลอ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
474 5840311516 นำงสำวนิรมล   เพชรพร้อม กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
475 5840311517 นำยประวีร์   จงรักษ์ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
476 5840311518 นำงสำวปวีณำ   ไฝบุญจันทร์ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
477 5840311519 นำงสำวปำนตะวัน   หวันตำหลำ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
478 5840311520 นำงสำวปิยวรรณ   ไกรแสง กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
479 5840311521 นำยปิยะบุตร   จรัสทิพย์มณี กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
480 5840311525 นำยภูริทัต   ศรีทอง กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
481 5840311526 นำงสำวมธุรส   ทองรักษ์ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
482 5840311529 นำยสังสิต   นพโสภณ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
483 5840311532 นำงสำวสุภำวดี   สุรบรรณ์ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
484 5840311537 นำงสำวอำรดี   หมีคง กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
485 5840311538 นำยอิบรอเฮม   แม กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
486 5840311540 นำงสำวพรหมพร   พรหมบังเกิด กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
487 5840311541 นำงสำวพิชำมญชุ์   กุลศริิ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
488 5840311542 นำงสำวศริินันท์   เทียนดี กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
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1 5540410255 นำยบุญรอด   วรลำภ พัฒนำธุรกิจ
2 5740410374 นำงสำวมุกครินทร์   หวำนสนิท เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
3 5740410517 นำงสำวจันทร์ตนำ   ศรเกษตริน ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
4 5740410534 นำยธีรภัทร์   ศรีคง ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
5 5740410544 นำยบำซีล   แวกำจิ ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
6 5740410551 นำยพีรณัฐ   เพชรำนนท์ ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
7 5740410595 นำยศภุกฤต   นักกำรรอง ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
8 5740410735 นำงสำวณัฎฐำ   สุทธิรักษ์ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
9 5740410741 นำงสำวณิชชนิดำ   หนูวัน ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
10 5740410752 นำงสำวนันท์นภัส   ชีวรุ่งโรจน์ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
11 5740410753 นำงสำวนันทวดี    ศรีใหม่ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
12 5740410762 นำงสำวปฐิมำ   ส่งเสริม กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
13 5740410764 นำงสำวปภำวรินทร์   พองพรม กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
14 5740410800 นำงสำวสุจิตรำ   พรมมำศ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
15 5740411033 นำยณัฐสิทธ์ิ   จงวิมำณสินธ์ุ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
16 5840410101 นำงสำวกมลวรรณ   สังทอง พัฒนำธุรกิจ
17 5840410102 นำงสำวกัญญรัตน์   แก้วรุ่งฟ้ำ พัฒนำธุรกิจ
18 5840410104 นำงสำวกำญจนำ   ศกัด์ิหวำน พัฒนำธุรกิจ
19 5840410105 นำยกิตติธัช   พรหมทอง พัฒนำธุรกิจ
20 5840410106 นำงสำวเกตน์สิรี   จงรัตน์ พัฒนำธุรกิจ
21 5840410107 นำงสำวเกษรีลักษณ์   กำยพันธ์ พัฒนำธุรกิจ
22 5840410109 นำงสำวขวัญชนก   เพชรรัตน์ พัฒนำธุรกิจ
23 5840410110 นำงสำวจิรำภรณ์   ปิตำลีมำพร พัฒนำธุรกิจ
24 5840410111 นำงสำวจุฑำมำศ   เมืองน้อย พัฒนำธุรกิจ
25 5840410112 นำงสำวจุฑำมำศ   วิเศษแก้ว พัฒนำธุรกิจ

คณะศลิปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร
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26 5840410113 นำงสำวจุฬำรัตน์   คชพันธ์ พัฒนำธุรกิจ
27 5840410115 นำงสำวชนำกำนต์   ใหม่คงแก้ว พัฒนำธุรกิจ
28 5840410116 นำงสำวชนำพร   ดวงแก้ว พัฒนำธุรกิจ
29 5840410117 นำงสำวช่อผกำ   ธนำลำภสกุล พัฒนำธุรกิจ
30 5840410123 นำยธนวัฒน์   รัตนบุรี พัฒนำธุรกิจ
31 5840410124 นำงสำวธนันญำ   ศรีบุญ พัฒนำธุรกิจ
32 5840410125 นำงสำวธนิดำ   ศภุรำช พัฒนำธุรกิจ
33 5840410127 นำงสำวนำวิตำ   เกตุแก้ว พัฒนำธุรกิจ
34 5840410128 นำงสำวนุสรำ   บุญเฉลียว พัฒนำธุรกิจ
35 5840410129 นำงสำวเนติพร   เจริญสุข พัฒนำธุรกิจ
36 5840410130 นำยปรินธร   สุขชู พัฒนำธุรกิจ
37 5840410131 นำงสำวรวิษฎำ   ยมทัศน์ พัฒนำธุรกิจ
38 5840410132 นำงสำวพัชรีวรรณ   สุวรรณจันทร์ พัฒนำธุรกิจ
39 5840410134 นำยภูริณัฐ   รัตนเมือง พัฒนำธุรกิจ
40 5840410137 นำงสำววรวรรณ   คงนก พัฒนำธุรกิจ
41 5840410138 นำงสำววริษฐำ   ชะนะชัย พัฒนำธุรกิจ
42 5840410139 นำงสำวศศกิำญจน์   ชิดเชื้อ พัฒนำธุรกิจ
43 5840410140 นำยศกัด์ิสิทธ์ิ   นิลละออ พัฒนำธุรกิจ
44 5840410141 นำยศคิรินทร์   ศรีกิจตยนนท์ พัฒนำธุรกิจ
45 5840410144 นำงสำวศริิวลี   สุปินบุตร พัฒนำธุรกิจ
46 5840410145 นำงสำวศภุลักษณ์   ศรีสว่ำง พัฒนำธุรกิจ
47 5840410146 นำงสำวสลิลทิพย์   ทองจันทร์ พัฒนำธุรกิจ
48 5840410148 นำงสำวสุมลทิพย์   วิชำดี พัฒนำธุรกิจ
49 5840410151 นำยอรรถธรรม   อนงค์ พัฒนำธุรกิจ
50 5840410152 นำงสำวอวัสดำ   กลิน่ข ำ พัฒนำธุรกิจ
51 5840410153 นำงสำวอัญลักษณ์   คุ้มตัว พัฒนำธุรกิจ
52 5840410154 นำงสำวอันธิกำ   ดวงมณี พัฒนำธุรกิจ
53 5840410155 นำงสำวอินทุอร   พรหมดนตรี พัฒนำธุรกิจ
54 5840410158 นำงสำวกำญจนำ   ดำวตำล พัฒนำธุรกิจ
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55 5840410160 นำงสำวชมพูนิกข์   ศริิมุสิกะ พัฒนำธุรกิจ
56 5840410166 นำยณัฐวุฒิ   สังข์เพชร พัฒนำธุรกิจ
57 5840410167 นำงสำวเทพธิดำ   เขจรภักด์ิ พัฒนำธุรกิจ
58 5840410169 นำงสำวธนำภรณ์   ร่ำงสีคง พัฒนำธุรกิจ
59 5840410170 นำงสำวนริสรำ   ผอมน่ิง พัฒนำธุรกิจ
60 5840410172 นำยนัฐพงศ ์   ศรีสมโภชน์ พัฒนำธุรกิจ
61 5840410174 นำงสำวนิสำ   นพภำษี พัฒนำธุรกิจ
62 5840410181 นำงสำวพิมพ์ลภัส   บรรจงช่วย พัฒนำธุรกิจ
63 5840410183 นำงสำวมำริษำ   ไชยรักษ์ พัฒนำธุรกิจ
64 5840410184 นำยลุกมำน   บุตรหล ำ พัฒนำธุรกิจ
65 5840410185 นำยศรำวุฒิ   ไชยรักษ์ พัฒนำธุรกิจ
66 5840410186 นำงสำวศวิรัตน์   ชูสุวรรณ์ พัฒนำธุรกิจ
67 5840410188 นำงสำวสุดำรัตน์   อัมภรัตน์ พัฒนำธุรกิจ
68 5840410189 นำงสำวสุทธิดำ   สูส่ว่ำง พัฒนำธุรกิจ
69 5840410190 นำงสำวสุนันทำ   เสนจันทร์ พัฒนำธุรกิจ
70 5840410192 นำยอติชำต   ปำนงำม พัฒนำธุรกิจ
71 5840410194 นำงสำวอำมีนำ   หมำนหมำด พัฒนำธุรกิจ
72 5840410195 นำงสำวสิริมำ   สุขสบำย พัฒนำธุรกิจ
73 5840410196 นำยอภิสิทธ์ิ    เทพณรงค์ พัฒนำธุรกิจ
74 5840410197 นำยธัญญำวิทย์   สุขศรี พัฒนำธุรกิจ
75 5840410198 นำยพงศโ์ชติ   โชติช่วง พัฒนำธุรกิจ
76 5840410301 นำงสำวกนกวรรณ   แก้วอุทัย เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
77 5840410302 นำงสำวกนกวรรณ   สีสุข เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
78 5840410303 นำงสำวกำระเกด   คงจันทร์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
79 5840410305 นำงสำวเก็ตดำว   กำญจนรัตน์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
80 5840410306 นำงสำวเกตวลิน   เทียบพล เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
81 5840410307 นำงสำวเกษร   ชุมเศยีร เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
82 5840410309 นำงสำวณฉัตร   ทองประเสริฐ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
83 5840410311 นำงสำวจำรุวรรณ   เทพคง เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
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84 5840410313 นำงสำวจิรัญญำ   ทองสำม เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
85 5840410315 นำงสำวจิรำวรรณ   ย่องวัฒนกุล เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
86 5840410316 นำงสำวจุฑำทิพย์   จดจ ำ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
87 5840410317 นำงสำวโชติกำ   ชลสินธ์ุ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
88 5840410318 นำงสำวช่อทิพย์    บุญสำ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
89 5840410321 นำงสำวโซเฟีย   มูซอ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
90 5840410322 นำงสำวณฐอร   เรืองกูล เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
91 5840410323 นำงสำวณัฏฐวดี   สมเขำใหญ่ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
92 5840410324 นำงสำวณัฐชำ   แก้วสีสด เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
93 5840410327 นำงสำวณัฐมน   บุญมำ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
94 5840410328 นำงสำวณัฐวิกำร์   ด้วงคง เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
95 5840410330 นำงสำวดรัลรัตน์   ทองสุข เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
96 5840410331 นำงสำวดำรำรัตน์   มิตรป่ำเว เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
97 5840410332 นำยติณณ์   กูลดี เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
98 5840410335 นำงสำวธนัชญำ   ชัยวิญญ์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
99 5840410337 นำยธีรวัฒน์   ศวิภักด์ิวัจนเลิศ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
100 5840410338 นำงสำวธีรำภรณ์   เทศพุก เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
101 5840410339 นำงสำวนพเก้ำ   เพชรวำ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
102 5840410340 นำงสำวนริศรำ   ทองพูล เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
103 5840410344 นำงสำวนำฎอนงค์   วิชัยดิษฐ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
104 5840410346 นำงสำวนุสรำ   รุ่งเรือง เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
105 5840410347 นำยบรรจงวิทย์   มำกบรรจง เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
106 5840410348 นำงสำวบุณยำพร   จิตต์พรำหมณี เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
107 5840410349 นำงสำวบุษกร   ทันพิสิทธ์ิ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
108 5840410350 นำงสำวเบ็ญจมำตย์   ใจภักดี เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
109 5840410352 นำงสำวปนัดดำ   สงสุรินทร์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
110 5840410353 นำงสำวประวีณำ   ธงไชย เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
111 5840410354 นำงสำวปริฉัตร   จ้อยทอง เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
112 5840410355 นำงสำวปัทมำ   พริกบุญจันทร์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
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113 5840410356 นำยปำณัท   ยกรัตน์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
114 5840410357 นำยปิยพงศ ์  นุ่นคง เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
115 5840410358 นำยพนมสิทธ์ิ   สุดมำ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
116 5840410359 นำยพสิษฐ์   ศรีเมฆ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
117 5840410360 นำงสำวพัชรี   ทุมธำรำ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
118 5840410361 นำงสำวพัชรี   สมประสงค์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
119 5840410362 นำงสำวภัทรวดี   ปำนสกุล เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
120 5840410363 นำงสำวภัทรำภรณ์   แก้วเรือง เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
121 5840410365 นำงสำวรัตนำภรณ์   แคล้วคลำด เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
122 5840410366 นำงสำวรัสวรรณ   พนังแก้ว เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
123 5840410367 นำยรำเมศ   ชลธี เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
124 5840410368 นำงสำวลินดำ   ภักด์ิวิสัย เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
125 5840410369 นำยวรวุฒิ   สมัยสง เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
126 5840410371 นำยวรำกร   ศกัด์ิรักษ์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
127 5840410373 นำยวิร   เชื้อโยธิน เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
128 5840410374 นำงสำววิลำศนีิ   สุพรรณค ำ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
129 5840410377 นำงสำวศริิพร   ชอบแต่ง เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
130 5840410380 นำยสงกรำนต์   ดอกไม้หอม เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
131 5840410381 นำงสำวสินัทธำ   ชูสังข์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
132 5840410383 นำงสำวสุกัญญำ   เพชรรำญ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
133 5840410384 นำงสำวสุชำวดี   เพ็ชรแก้ว เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
134 5840410385 นำงสำวสุดำรัตน์   ทองประกอบ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
135 5840410386 นำงสำวสุทธิดำ   ทองสุข เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
136 5840410388 นำงสำวสุพัตรำ   สุวรรณรัตน์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
137 5840410390 นำงสำวสุมิตำ   หมื่นเพชร เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
138 5840410392 นำงสำวโสรยำ   เหร่บุตร เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
139 5840410393 นำงสำวอติพร   เจริญ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
140 5840410394 นำงสำวอภิญญำ   พำลีกันท์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
141 5840410395 นำงสำวอรณี   เจะเต๊ะ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
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142 5840410396 นำงสำวอรทัย   มัดฐำรักษ์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
143 5840410397 นำงสำวอรยำ   ไชยศรี เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
144 5840410398 นำงสำวอรวิตำ   เมืองแก้ว เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
145 5840410400 นำงสำวอักษร   คงนวล เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
146 5840410401 นำงสำวอัญชลี   รู้จ ำ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
147 5840410402 นำยกิตติศกัด์ิ   ชิตเชื้อ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
148 5840410404 นำยจิรพงศ ์  ศริิรัตน์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
149 5840410405 นำงสำวจุฑำรัตน์   ตุ่นคง เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
150 5840410406 นำงสำวซูลตำ   มะมิง เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
151 5840410407 นำงสำวฐิติพร   บุรีขันธ์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
152 5840410408 นำงสำวฐิติภำ   เพ็ชรจร เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
153 5840410409 นำงสำวณัฐนิยตำ   ชนะทัพ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
154 5840410410 นำยตันติพงศ ์  มณีรัษยำกร เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
155 5840410411 นำงสำวนฤมล   อินทอง เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
156 5840410412 นำงสำวนำรีรัตน์   ชูไชย เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
157 5840410413 นำยพงศธร   พฤกษรังรักษ์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
158 5840410414 นำยพิริยะ   ไชยงำม เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
159 5840410415 นำงสำวเพ็ญนภำ   มะหะหมัด เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
160 5840410416 นำงสำวมณิกำนต์   หนูชู เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
161 5840410418 นำงสำวเมธำวี   ขันส ำลี เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
162 5840410420 นำงสำวยุรัชชำ   เยีย่มสวัสด์ิ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
163 5840410421 นำงสำววรรณิศำ   ไสน ้ำแก้ว เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
164 5840410423 นำยศริำมพุธ   สุทธิรักษ์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
165 5840410424 นำงสำวศภุำวรรณ   สุวรรณ

กำญจน์
เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

166 5840410425 นำงสำวสุนิตำ   จันทร์ส่อง เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ
167 5840410502 นำยกฤษฎำ   สุเหร็น ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
168 5840410504 นำยกันตินันท์   ปำนปลอด ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
169 5840410505 นำยคุณนิธิ   จิตตภิรมย์ศกัด์ิ ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
170 5840410506 นำงสำวจุฑำทิพย์   ขุนทอง ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
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171 5840410509 นำยชนำธิป   สำเมือง ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
172 5840410510 นำงสำวชุติกำญจน์   พูลสวัสด์ิ ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
173 5840410515 นำยณัฐพงศ ์  เพชรขุ้ม ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
174 5840410516 นำยณัฐพล   วงษ์ทิพย์ ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
175 5840410518 นำงสำวณิชำภัทร   นวไพบูลย์ ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
176 5840410520 นำยติณณภพ   ชิณนะพงศ์ ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
177 5840410526 นำยนันทรัตน์   อุปลำ ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
178 5840410528 นำยบริพัตร   นนท์ทอง ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
179 5840410529 นำยบุญฤทธ์ิ   อินสิงคำร ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
180 5840410530 นำยเบญญพล   จงศรีวัฒนพร ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
181 5840410533 นำงสำวพรนภำ   กุมะทะ ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
182 5840410534 นำยพุทธมนต์   นนทะแก้ว ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
183 5840410540 นำงสำวยวิษฐำ   พิมพำ ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
184 5840410543 นำยวิชยุตม์   นำคะวิโรจน์ ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
185 5840410544 นำยวิทยำ   ด ำสีคง ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
186 5840410547 นำงสำวศริิภำกร   หนูปรำบ ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
187 5840410554 นำงสำวสุธำริณี   ลิม้สุวรรณมณี ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
188 5840410555 นำงสำวสุวรรณี   โมสืบแสน ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
189 5840410563 นำยธนภัทร   ไชยทอง ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
190 5840410566 นำยวุฒิพงษ์   สอนแก้ว ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
191 5840410569 นำงสำวอำรญำ   สุระสังวำลย์ ระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ
192 5840410702 นำงสำวกนกกร   บัวบำน ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
193 5840410706 นำยกรณิศ   วิเชียร ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
194 5840410707 นำงสำวกัญญำภัค    บูชำกรณ์ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
195 5840410708 นำงสำวกัญฐิญำ   เลขะจิตต์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
196 5840410710 นำงสำวกำญจนำ   ดินแดง กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
197 5840410712 นำงสำวกำนต์ธีรำ   มหำปิตธนำ

ธร
กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว

198 5840410713 นำงสำวกำนต์รวี   สำระชำติ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
199 5840410715 นำงสำวกิตติมำ    ทัศกูลกิจ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
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200 5840410716 นำงสำวเกศรินทร์   ศรีเรืองรัตน์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
201 5840410717 นำงสำวเกศสุดำ   ชิตชลธำร กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
202 5840410719 นำงสำวเขมมิณี   เพชรมณี ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
203 5840410720 นำงสำวจรัญญำ   แก้วมณี ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
204 5840410722 นำงสำวจันทรำรัตน์   ทองนิล

ภักด์ิ
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ

205 5840410723 นำงสำวจิดำภำ   ไชยชนะ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
206 5840410724 นำงสำวจิตประภำ   จักษุรำงค์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
207 5840410725 นำงสำวจินตนำ   กังซี ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
208 5840410726 นำงสำวจิรำภรณ์   อนุรักษ์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
209 5840410727 นำงสำวจุฑำมำศ   ชูวิเชียร ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
210 5840410728 นำงสำวฉันทชำ   วงศม์ณี ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
211 5840410729 นำงสำวชนัญชิดำ   วุ่นแก้ว ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
212 5840410730 นำงสำวชนำกำนต์   ไชยช่วย กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
213 5840410731 นำงสำวชนิดำภำ   ศรีสวัสด์ิ

วัฒนำ
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ

214 5840410732 นำงสำวชนิสรำ   สำมำรถ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
215 5840410734 นำงสำวชลธิชำ   พรหมทอง กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
216 5840410735 นำงสำวชลิดำ   มัธยมบุรุษ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
217 5840410737 นำงสำวชุติมำ   รงค์รักษ์ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
218 5840410738 นำงสำวโชติกำ   ทองนอก กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
219 5840410741 นำงสำวฐิตำภำ   ลิม้ชำ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
220 5840410742 นำยณฐกร   ธรรมปิลันธน์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
221 5840410743 นำงสำวณัฏฐณิชำ   ชูสุวรรณ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
222 5840410745 นำงสำวณัฐกำนต์   อินทร์จันทร์ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
223 5840410746 นำยณัฐภัทร์   ทรัพย์สิริไพบูลย์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
224 5840410747 นำงสำวณัฐสุดำ   เพชรวงศ์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
225 5840410750 นำงสำวดำรีน่ำ   หมัดอำดัม ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
226 5840410751 นำงสำวตระณัน   ค ำวงค์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
227 5840410752 นำงสำวตรีจิรำ   พันแพง กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
228 5840410755 นำงสำวธัญญลักษณ์   ปรีชำรัตน์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
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229 5840410756 นำงสำวธัญสินี   ขอบข ำ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
230 5840410757 นำยนพณัฐ   ส่อซิว้ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
231 5840410758 นำยนรำกร   กลำงณรงค์ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
232 5840410759 นำงสำวนลินรัตน์   นิตยำวงศ์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
233 5840410760 นำงสำวนัฐกำญจน์   จันทรเก ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
234 5840410761 นำยรัชชำนนท์   อ ่ำเทศ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
235 5840410762 นำงสำวนันทิกำนต์   อักษรนิตย์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
236 5840410763 นำงสำวนันทิยำ   เนยไธสง กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
237 5840410764 นำงสำวนัสริน   มูลหมัน ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
238 5840410765 นำงสำวนิมำกร   ชนะสงครำม กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
239 5840410766 นำงสำวนุชรี   นกทอง กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
240 5840410767 นำงสำวบุณยำนุช   นวนน่ิม กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
241 5840410768 นำงสำวบุศริน   หีมหล๊ะ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
242 5840410771 นำงสำวปัญญำพร   สังขกุล ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
243 5840410772 นำงสำวปำณิสรำ   รัตนภิรมย์ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
244 5840410773 นำงสำวปำลิตำ   วุฒิบำล ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
245 5840410774 นำงสำวปิ่นมยุเรศ    เวชรังษี ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
246 5840410775 นำงสำวพรนภำ   ลิม่เครือยำน กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
247 5840410776 นำงสำวพรอุษณีย์   ศรียำเทพ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
248 5840410777 นำงสำวพิชญำ   ฉำยำรัตนรักษ์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
249 5840410778 นำยพิทยำธร   นุ้ยสงำ่ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
250 5840410780 นำงสำวพิมลวรรณ   หนูเล็ก กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
251 5840410781 นำงสำวภควดี   ค ำนวย ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
252 5840410782 นำงสำวภัคพิชำ   เมืองชู กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
253 5840410783 นำงสำวภัทรธิดำ   พุ่มข ำ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
254 5840410784 นำงสำวภัทรำพร   ไชยยัง ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
255 5840410787 นำงสำวมยุรำ   นิตย์ปลอด กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
256 5840410788 นำงสำวมุกดำวัลย์   เพชรพรหม กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
257 5840410790 นำงสำวรัตนกร   เจริญธุระกิจ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
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258 5840410791 นำงสำวรัตนำภรณ์   จีนเมือง ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
259 5840410792 นำงสำวรุจิรัตน์   ตรงค ำสัตย์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
260 5840410794 นำงสำววรกมล   พรหมมุณี กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
261 5840410799 นำงสำววิภำดำ   นำคพันธ์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
262 5840410800 นำงสำววิรำภรณ์    ทวนทอง ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
263 5840410801 นำงสำววิลำสินี   แสงสุริยันต์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
264 5840410803 นำงสำวศศวิิมล   ลิม้จำรุวัฒน์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
265 5840410804 นำงสำวศริิขวัญ   สันติวัฒนำพร ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
266 5840410805 นำงสำวศริิวรรณ   ชิตพูล ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
267 5840410807 นำงสำวสมัชญำ   เขียวใหญ่ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
268 5840410809 นำยสรำวุธ   หนูจีด กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
269 5840410810 นำยสวิดต์   ย้อยแสง ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
270 5840410811 นำยสหรัถ   ติระนนท์ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
271 5840410812 นำงสำวสำรีนำ   เมำะอะ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
272 5840410816 นำงสำวสุนิสำ   บริบูรณ์ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
273 5840410817 นำงสำวสุพัตรำ   อินทร์ค ำ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
274 5840410818 นำงสำวสุพิชฌำย์   ขวัญกวิน กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
275 5840410819 นำงสำวสุภำพร   โชติมณี ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
276 5840410820 นำงสำวสุภำพร   ด ำเกลีย้ง ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
277 5840410821 นำงสำวสุริยำรัตน์   สุวรรณภักดี ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
278 5840410822 นำงสำวสุวรำ   ทองผดุ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
279 5840410823 นำงสำวเสำวภำ   สงวนงำม ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
280 5840410825 นำงสำวอรทัย   สัตถำผล กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
281 5840410826 นำงสำวอรวรรณ   ศรีเอ่ียม ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
282 5840410827 นำงสำวอรวี   สำนุสัน กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
283 5840410828 นำงสำวอัชญำพร   สำมำ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
284 5840410829 นำงสำวอัญชลีพร   พรมขวัญ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
285 5840410830 นำงสำวอำฑิตยำ   พรรณศลิป์ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
286 5840410831 นำงสำวอำรียำ   ด ำทอง กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
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287 5840410832 นำงสำวอำรียำ   แถลงสัตย์กุล ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
288 5840410833 นำงสำวอำลัยลำห์   ยันติง ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
289 5840410834 นำงสำวอิงชุตำ   ปลอดภัย ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
290 5840410836 นำงสำวกฤตยำ   ผลเกลีย้ง ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
291 5840410837 นำยกัมปนำท   บำงรักษ์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
292 5840410840 นำงสำวจิระประภำ   ปรีดำผล กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
293 5840410841 นำงสำวณัทศญำภำ   สุทธิสังทร ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
294 5840410843 นำงสำวนรินทร   นุกูลวรรณ์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
295 5840410844 นำงสำวนิศำชล   พรหมชำติ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
296 5840410845 นำงสำวบุษยรังสี   สุดชู ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
297 5840410846 นำงสำวเบญจมำศ   เขียวเอียด ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
298 5840410847 นำงสำวปริญญำพันธ์   ทบภักด์ิ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
299 5840410848 นำงสำวภำนุศรี   อังสุธรรม ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
300 5840410849 นำงสำวรัตติกำล   บุญนิตย์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
301 5840410851 นำงสำววิภำวี   ทองเอียด ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
302 5840410853 นำงสำวสรำรัตน์   เกษมุล ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
303 5840410854 นำงสำวสัตตบงกช   บุญเลิศวร

กุล
กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว

304 5840410855 นำงสำวอภิษฎำ   สงวนศลิป์ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
305 5840410856 นำงสำวอภิสรำ   แก้วเส้ง ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
306 5840410857 นำงสำววัชรำภรณ์   ปรีชำนุรักษ์ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
307 5840410858 นำงสำวศริิลักษณ์   เพชรอำวุธ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
308 5840410859 นำงสำวพนัชกร   โอภำสรัตนำกร กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว
309 5840410901 นำงสำวกนกพร   สำยทอง กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
310 5840410902 นำงสำวกนกพิชญ์   เพชรบูรณ์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
311 5840410903 นำงสำวกนกวัลย์   มีสุข กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
312 5840410905 นำยกฤตภำส   สำยช่วย กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
313 5840410906 นำงสำวกัญญำณัฐ   เกตุทอง กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
314 5840410907 นำยกันตพงศ ์  สัญญำโน กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
315 5840410908 นำงสำวกำญจนำพร   เรืองสวัสด์ิ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
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316 5840410909 นำงสำวกำนต์รวี   สุวรรณทิพย์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
317 5840410910 นำงสำวกิตติพร   อินทสมบัติ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
318 5840410912 นำยกีรติ   ภัคจีรำ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
319 5840410913 นำงสำวเกวลิน   ชัยมงคล กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
320 5840410914 นำงสำวเกียรติสุดำ   ร่วมรัก กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
321 5840410916 นำงสำวจันทรำทิพย์   ชูศรี กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
322 5840410917 นำงสำวจำรุวรรณ   จรจำก กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
323 5840410918 นำงสำวจำรุวรรณ   ผำ่นพินิจ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
324 5840410920 นำงสำวจิดำภำ   อินทร์ยิม้ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
325 5840410921 นำงสำวจิตรำมำศ   หลิมกุล กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
326 5840410922 นำงสำวจีรภำ   ฐำนะจิตร กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
327 5840410923 นำงสำวจุฑำทิพย์   มีแสง กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
328 5840410924 นำงสำวจุฑำมำศ   รักษำเพชร กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
329 5840410925 นำงสำวจุธำทิพย์   พรหมบุญทอง กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
330 5840410926 นำงสำวเจนจิรำ   สำมัญเมือง กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
331 5840410927 นำงสำวชฎำกำนต์   คงหนู กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
332 5840410928 นำงสำวชนิกำนต์   ไชยช่วย กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
333 5840410929 นำงสำวชนิดำ   แก้วช่วย กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
334 5840410930 นำงสำวชวัลนุช   เรืองสุข กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
335 5840410931 นำงสำวชวัลลักษณ์   แท่นประมูล กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
336 5840410932 นำยชัยพงค์   เสมียนคิด กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
337 5840410933 นำงสำวชุติมำ   ทองสุข กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
338 5840410934 นำงสำวญำนิกำ   เพชรสรรศรี กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
339 5840410936 นำงสำวฐิติรัตน์   รัตนพันธ์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
340 5840410938 นำงสำวณัฐธิดำ   สุวรรณรัตน์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
341 5840410940 นำงสำวทัศน์วรรณ   คงวุ่น กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
342 5840410941 นำยทินรัตน์   งำมจิตร กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
343 5840410942 นำยทีฆทัศน์   ทองบุญ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
344 5840410944 นำยธรรมนิตย์    เกตุชู กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
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345 5840410945 นำยธัชนนท์   บุญหล้ำ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
346 5840410946 นำงสำวธัญญมำศ   เล้ำจิรเชฐกุล กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
347 5840410947 นำงสำวธันย์ชนก   ชูชุม กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
348 5840410948 นำยธำรำวุฒิ     เหมมัน กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
349 5840410949 นำงสำวธำรีรัตน์   พลับพลึง กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
350 5840410950 นำงสำวธิสำ   อิสภำโร กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
351 5840410953 นำงสำวนันทกร   คงเล็ก กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
352 5840410954 นำงสำวนันทพร   บุญดี กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
353 5840410955 นำงสำวบุญญิสำ   ศรีอักษร กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
354 5840410956 นำงสำวเบญญำทิพย์   แก้วศรี กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
355 5840410957 นำยปรวรรษ   ศรีเทพ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
356 5840410958 นำงสำวปรัชญำ   คุณสุทธ์ิ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
357 5840410959 นำงสำวปรียำภรณ์   สุขใส กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
358 5840410960 นำงสำวปวีณ์ธิดำ   ไชยจันทร์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
359 5840410961 นำงสำวปำจรีย์   เขจรนิตย์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
360 5840410962 นำงสำวพรศริิ   วงษ์ขันธ์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
361 5840410963 นำงสำวพรสวรรค์    ซุย่ก้ิม กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
362 5840410964 นำงสำวพำขวัญ   ทวีทรัพย์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
363 5840410965 นำงสำวพิมพกำนต์   ขวัญเมือง กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
364 5840410967 นำงสำวภัทรำภรณ์   ละเอียดกำร กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
365 5840410969 นำยภูมิพงศ ์  ประจ ำค่ำย กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
366 5840410970 นำยภูรินนท์   ทรำมสงวน กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
367 5840410973 นำงสำวรัตนำวรรณ   บุญวงศ์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
368 5840410975 นำงสำวรุจิรำ   แคล้วคลอด กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
369 5840410976 นำยเรวัฒน์   พลำยแก้ว กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
370 5840410977 นำงสำวลำวัณย์   จิตรมณียพันธ์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
371 5840410978 นำงสำววรรณวณิดำ   ชนะศกึ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
372 5840410979 นำงสำววริษฐำ   เกิดอ่ิม กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
373 5840410980 นำงสำววิชญำ   ชูชำติ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
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374 5840410981 นำงสำววิภำวดี   เพ็ชรสุข กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
375 5840410982 นำงสำววิยุดำ   สมขวัญ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
376 5840410983 นำงสำวศรุตำ   รักษำกิจ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
377 5840410984 นำงสำวศศธิร   บุญเครือ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
378 5840410986 นำงสำวศศนิิภำ     อนุจันทร์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
379 5840410987 นำงสำวศศมิำพร   กล่อมสุข กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
380 5840410988 นำยศริสิทธ์ิ   เทือกธรรม กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
381 5840410989 นำงสำวศริิรัตน์   วิลัยพงค์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
382 5840410991 นำงสำวศคุลรัตน์   หนูยัง กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
383 5840410992 นำงสำวศภุลักษณ์   แก้วกระจก กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
384 5840410993 นำยศภุวัตร   เส้งเซ่ง กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
385 5840410994 นำงสำวสลินนำ   ปำนสังข์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
386 5840410995 นำยสิทธิพล   แกล้วทนงค์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
387 5840410996 นำงสำวสิริวรรณ   จันทร์รอด กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
388 5840410998 นำยสิริศกัด์ิ   แก้วผลึก กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
389 5840411000 นำยสุทธิวัฒน์   บุญอินทร์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
390 5840411001 นำงสำวสุธิตำ   รุ่งสันเทียะ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
391 5840411003 นำงสำวสุพรรณำ   พุ่มพร้อมจิตร กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
392 5840411008 นำยสุวศนิ   เขียวสุวรรณ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
393 5840411010 นำงสำวโสรยำ   ปูทอง กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
394 5840411012 นำงสำวอรนุช   แก้วมณี กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
395 5840411013 นำงสำวอรอุมำ   ทิพย์เสภำ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
396 5840411015 นำงสำวอัญมณี   หนูเปีย กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
397 5840411016 นำงสำวอำรีรัตน์    นพสถิตย์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
398 5840411019 นำงสำวแก้วกำนต์   ดวงขวัญ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
399 5840411020 นำงสำวแคทรียำ   มำฆะมำโณ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
400 5840411021 นำยจำฏุพัจน์   นำคสันต์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
401 5840411022 นำยฎำยิน   อินทวงศ์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
402 5840411023 นำงสำวดวงฤทัย   นันทวงศ์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
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403 5840411024 นำงสำวธิดำภรณ์   ปำนทอง กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
404 5840411026 นำงสำวเบญญำ   ศรีผอ่ง กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
405 5840411027 นำงสำวปนัฐศร   พรหมจันทร์ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
406 5840411031 นำงสำวลลิตำ   สุดงำม กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
407 5840411032 นำงสำวลออวรรณ   พรหมคำมิ

นทร์
กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ

408 5840411033 นำยวัชริศ   ประกอบกิจ กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
409 5840411034 นำงสำวโศจิรัตน์   ไกรษร กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
410 5840411035 นำงสำวสิริกำญจนำ   บังเกิดไทย กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
411 5840411036 นำงสำวสุดำรัตน์   ตรีวัย กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
412 5840411037 นำงสำวสุพิชญำ   มีแก้ว กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
413 5840411038 นำงสำวโสภิดำ   เข็มทอง กำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ
414 5840411101 นำงสำวกนกพร   โพชสำลี กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
415 5840411102 นำงสำวกนกอร   บริเพชร กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
416 5840411103 นำงสำวกมลวรรณ   เทียนแก้ว กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
417 5840411104 นำงสำวกรกนก   แก้วพิกุล กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
418 5840411105 นำงสำวกฤตพร   ศรทอง กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
419 5840411106 นำงสำวกฤติยำณี   เหล่ำสกุล กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
420 5840411107 นำงสำวกัญจนำ   แสนปินตำ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
421 5840411108 นำงสำวกำญจนำ   มุสิกะวงศ์ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
422 5840411112 นำยจิรเมธ   ชมภูน้อย กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
423 5840411113 นำงสำวจิตรำพร   ชูยัง กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
424 5840411114 นำงสำวจิตรำภรณ์   ช่วยกำร กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
425 5840411115 นำงสำวจิรภัทร   พรหมเพชร กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
426 5840411116 นำงสำวจีน่ำ   จิตโสภำส กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
427 5840411117 นำงสำวจีรฉัตร   ชื่นชมน้อย กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
428 5840411118 นำยจีรภัทร    หวังกำ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
429 5840411119 นำงสำวจุฑำมำศ   เหลืองอ่อน กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
430 5840411120 นำงสำวชฎำพร   บุญโท กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
431 5840411121 นำงสำวชนกนันท์   จันทร์ฉำย กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
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432 5840411122 นำงสำวชนัญชิดำ   วรรณบวร กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
433 5840411123 นำงสำวชนำภำ   สมมะลวน กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
434 5840411124 นำงสำวชรินรัตน์   ภักดีบุญ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
435 5840411125 นำงสำวชลธิชำ   บุตรหลี กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
436 5840411128 นำงสำวญำดำ   อินทนนท์ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
437 5840411129 นำงสำวฐำนิกำ   พรหมจันทร์ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
438 5840411130 นำงสำวณัชฌำ   หมัดสุวรรณ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
439 5840411131 นำงสำวณัฎฐชำ   หมันหมำด กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
440 5840411132 นำงสำวณัฐกฤตำ   แก้วเดิม กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
441 5840411134 นำงสำวณัฐญำดำ   อุตมำ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
442 5840411136 นำงสำวณัฐฐินีย์   สุขเอียด กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
443 5840411137 นำงสำวณัฐฐิภำพร   คล้ำยสุริ

ยวงศ์
กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว

444 5840411138 นำงสำวณัฐนันท์   จันทร์ส่องแสง กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
445 5840411139 นำงสำวณัฐสิมำ   เอียดด ำ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
446 5840411140 นำงสำวณิชำกร   แก้วฉิมพลี กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
447 5840411141 นำยดนัย   รอดเริง กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
448 5840411142 นำยธนวัฒน์   แก้วเอียด กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
449 5840411144 นำงสำวธนิกำ   ยุวลักษณะกุล กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
450 5840411145 นำงสำวธัญชนก   พวงจันทร์ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
451 5840411146 นำยธีรนันท์   สุขแจ่ม กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
452 5840411147 นำงสำวนนธิรำ   ไม้เรียง กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
453 5840411149 นำงสำวนรมน   ว่องประเสริฐ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
454 5840411150 นำงสำวนริศรำ   ว่องคุณำกร กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
455 5840411151 นำงสำวนัฐกฤตำ   ศรีสัจจัง กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
456 5840411152 นำงสำวนัดดกำนต์   พงศท์อง

เมือง
กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว

457 5840411153 นำงสำวนัยนำ   คงสุด กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
458 5840411154 นำงสำวนิซูไบยะ   หีมงอย กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
459 5840411157 นำงสำวประกำยวรรณ   วรรณสุข กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
460 5840411158 นำงสำวประชุมรัตน์   คงกัลป์ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
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461 5840411160 นำงสำวปรียำนุช   แผว้บำง กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
462 5840411161 นำงสำวปวริศำ   หงษ์สิงห์ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
463 5840411162 นำยปองพล   เรืองทอง กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
464 5840411164 นำงสำวปำริฉัตร   หมั่นกำร กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
465 5840411166 นำงสำวพัชรีภรณ์   อีดเกิด กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
466 5840411167 นำงสำวพินิดำ   ทองเกียว กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
467 5840411168 นำงสำวพิมพ์ชนก   ซือ่ตรง กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
468 5840411170 นำงสำวแพรนภำ   แท่นแสง กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
469 5840411171 นำงสำวภัทรภรณ์   สุขสบำย กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
470 5840411172 นำงสำวมณฑกำญจน์    พันธ์ุ

สวัสด์ิ
กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว

471 5840411173 นำงสำวมำลินี    หวังยีเส็น กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
472 5840411174 นำงสำวมุกรินทร์   ชัยสุวรรณ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
473 5840411175 นำงสำวรัตนำภรณ์   ชูศรี กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
474 5840411176 นำงสำวรุ้งลำวัลย์   วิภำคพจนกิจ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
475 5840411177 นำงสำวลัดดำวัลย์   จันทร์แก้ว กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
476 5840411178 นำยวชิรวิทย์   ทรงพุฒิ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
477 5840411179 นำงสำววชิรำภรณ์   ศรีภิรมย์มิตร กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
478 5840411181 นำงสำววนัสนันท์   หัสนีย์ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
479 5840411182 นำงสำววรรณนิดำ   เกิดแป้น กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
480 5840411183 นำงสำวอภิษฎำ   วรินทรศริิ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
481 5840411185 นำงสำววำเนสซ่ำ   ทัวร์เนอร์ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
482 5840411186 นำงสำวศยำมน   บุญครัน กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
483 5840411188 นำงสำวศศธิร   รัตนโสภำ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
484 5840411189 นำงสำวศศนิำ   ชลสงครำม กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
485 5840411191 นำงสำวศริินภำ     ชูวิเชียร กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
486 5840411194 นำงสำวศภุำพิชญ์   แซ่เตียว กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
487 5840411195 นำงสำวษมำวรรณ   พรมชู กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
488 5840411196 นำงสำวสิริกำญจน์   สำรุ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
489 5840411197 นำงสำวสิริพร   ขันแก้ว กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว



ล ำดับ รหัส นศ. ชื่อ - สกุล สำขำ หมำยเหตุ
490 5840411198 นำงสำวสิริยำกร   ช่ำงสำกล กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
491 5840411199 นำงสำวสีตีฮำญัร   มะสำเม๊ำะ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
492 5840411200 นำงสำวสุทธิดำ   นำคประเสริฐ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
493 5840411201 นำงสำวสุนิสำ   รักษ์ศรีทอง กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
494 5840411202 นำงสำวสุปรำณี   หะยีมะเเซ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
495 5840411205 นำยอภิรัตน์   พันธุวงค์ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
496 5840411206 นำยอภิวัฒน์   แก่นทอง กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
497 5840411207 นำงสำวอมลรดำ   แก้วทอง กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
498 5840411209 นำงสำวอรณิช   บุตรเหล่ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
499 5840411210 นำงสำวอรัญญำ   บุตรหลี กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
500 5840411213 นำงสำวอำภำพร   แสงจันทร์ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
501 5840411214 นำงสำวอำรยำภำภรณ์   ทองขำว กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
502 5840411215 นำงสำวอำรีพร   ทิพย์สุวรรณ์ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
503 5840411216 นำงสำวอำลิษำ   ชัยศรี กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
504 5840411217 นำยกฤตนันท์   พำหุกุล กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
505 5840411220 นำงสำวญำนิศำ   โพธิ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
506 5840411221 นำงสำวณฐ   เล่งสีสัน กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
507 5840411225 นำงสำวธนัสสรณ์   ชนะ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
508 5840411228 นำงสำวพนิดำ   นรำอำสน์ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
509 5840411229 นำงสำวพรทิพย์   ทองพัฒน์ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
510 5840411232 นำยภำณุวัฒน์   ไชยเทพ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
511 5840411233 นำงสำววริศรำ   ศรีศลิป์ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
512 5840411234 นำงสำววิชญำดำ   บุญวงศ์ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
513 5840411235 นำงสำววีร์สุดำ   ยศถำ กำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว
514 5840411301 นำยกฤตพจน์   วิชัยกุล บัญชีบัณฑิต
515 5840411303 นำงสำวก่ิงมณี   ศรีอ ำนำจ บัญชีบัณฑิต
516 5840411304 นำงสำวจรัสศรี   สุริวงค์ บัญชีบัณฑิต
517 5840411305 นำงสำวจันทิมำภรณ์   ทับไทร บัญชีบัณฑิต
518 5840411306 นำงสำวจุฑำมำศ   ก ำลังมำก บัญชีบัณฑิต
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519 5840411308 นำยธณกฤษ    หำญเคียว บัญชีบัณฑิต
520 5840411309 นำงสำวธมลวรรณ   ชะตำรัตน์ บัญชีบัณฑิต
521 5840411311 นำงสำวนพวรรณ   ศรีสุข บัญชีบัณฑิต
522 5840411312 นำงสำวปภำวรินท์   ระฆังทอง บัญชีบัณฑิต
523 5840411315 นำงสำวพิชชำพร   เต็กอ๋อต้ง บัญชีบัณฑิต
524 5840411316 นำงสำวภัทรำภรณ์   โพธิโสดำ บัญชีบัณฑิต
525 5840411317 นำงสำวภัศรำ   นำคสุวรรณ บัญชีบัณฑิต
526 5840411318 นำงสำวรัชนีย์   ใจแน่ บัญชีบัณฑิต
527 5840411320 นำงสำววิภำวี   สุวรรณมณี บัญชีบัณฑิต
528 5840411321 นำงสำววิลำสินี   ส้มเกิด บัญชีบัณฑิต
529 5840411322 นำงสำวสุกัญญำ   สุวรรณคีรี บัญชีบัณฑิต
530 5840411323 นำยสุวัฒน์   ปัชโชตะสิงห์ บัญชีบัณฑิต
531 5840411324 นำงสำวสุวิมล   จิตดี บัญชีบัณฑิต
532 5840411327 นำงสำวอัจฉรำ   พลสมสำย บัญชีบัณฑิต
533 5840411328 นำงสำวอำรยำ   อุโคตร บัญชีบัณฑิต
534 5840411329 นำงสำวอุรชำ   อินทปันตี บัญชีบัณฑิต
535 5840411330 นำงสำวธัญญำรัตน์   พุดขุนทด บัญชีบัณฑิต
536 5840411331 นำงสำวมนัสชนก   จิตมำนะ บัญชีบัณฑิต
537 5840411332 นำงสำวหทัยรัตน์   ก้องศกัด์ิศรี บัญชีบัณฑิต
538 5840411333 นำยเจษฎำ   ชุ่มวงศพั์นธ์ บัญชีบัณฑิต


