
 

สาขาการบัญชี 
ท่ี ช่ือ – สกุล 
1 นางสาวณัฐปภัสร ศรีสุทัศน 
2 นางสาวอรวรรณ สวัสด ี
3 นางสาวกรรณิการ คะโรรัมย 
4 นางสาวจรัสศรี ชอนทอง 
5 นางสาวสุดธิดา อ่ิมทรัพย 
6 นางสาวสุพรรณษา มณี 
7 นางสาวสุวรรณา สุขสดใส 
8 นางสาวอริสา บัวบาน 
9 นายธวัช บัวฉํ่า 
10 นายจาตุรนต กําปนทอง 
11 นางสาวธันยธร พันธุทิพยแพทย 
12 นางสาวจิราภา เลารุงเรือง 
13 นางสาววริสา ทองชูนิตย 
14 นางสาวสายสมร แกแงว 
15 นางสาวจันจิรา พูนสวัสดิ์ 
16 นางสาวอํานวย บุญญานันท 
17 นายอมร ซุนสุวรรณ 
18 นางสาวเนตรนภา พีวรานนท 
19 นางสาวอรไท สายสกุล 
20 นางสาวพิไลวรรณ บุญบําเรอ 



ท่ี ช่ือ-สกุล 
21 นางสาวอลิสา เจริญชัยพิรยกุล 
22 นางสาวนิตยา เดชคํา 
23 นางสาวนภาลัย สุกแสงจันทร 
24 นายวิรพันธ เงินจังหรีด 
25 นางสาวสุทธิกานต เข็มวิชัย 
26 นางสาวอรุณศรี จอยจรัส 
27 นางสาวปาลิตา สนั่นเสียง 
28 นางสาวสุพาภรณ ชนะมินทร 
29 นางสาวกุลธิดา ไชยปญญา 
30 นางสาวดวงกมล เรื่อศรีจันทร 
31 นางสาวสุนิสา เกรัมย 
32 นางสาวกมลวรรณ ทองขาว 
33 นางสาวธัญพิชชา อุดมกิจดํารง 
34 นางสาวณิชากร ไชยชวย 
35 นางสาวพัชรี คําจันทร 
36 นางสาวปวีณา ธิดา 
37 นางสาวกัญฑิกา เส็งผล 
38 นางสาวเจนจิรา นาด ี
39 นายชนะศักดิ์ ปนพุก 
40 นางสาวสุภาพรรณ ธาตุจันทร 
41 นายภาสกร ธรรมศรุต 
42 นางสาววิไลลักษณ ชวยนุกูล 
43 นางสาวจุฑามาศ ฉาบพิมาย 
44 นางสาวเจษฎาภรณ คําสาลี 
45 นางสาวจุฑารัตน รอดทองคํา 
46 นางสาวพนิตนาฎ ขอปลองกลาง 
47 นายกิตตินันท คงสกุล 
48 นายพงศธร พุทธชาติกุล 
49 นายปธานิน แสงเงิน 
50 นางสาวสุภาภรณ โพธิ์อุย 
51 นางสาวปาริชาติ อําไพ 
52 นางสาวชนากานต ฮวดสี 
53 นางสาวหทัยกานต นอยนนท 
54 นางสาววิภา ลุนนา 
55 นายปยะณัฐ เทพสถิตยภรณ 
56 นางสาวนิดา เทศใจ 
57 นางสาววรีวรรณ รุงหิรัญศักดิ์ 
58 นางสาวพรวิภา ประสาทเขตการณ 



ท่ี ช่ือ-สกุล 
59 นางสาวณิชากรทรัพย สมสุระ 
60 นางสาวคณิตา พระวินัย 
61 นางสาวณัฐกานต ใจบุญ 
62 นายสิทธิพงศ พัดแบน 
63 นางสาวศุภลักษณ เนยขํา 
64 นายวิทูร พุฒขาว 
65 นางสาวคณิตตา รุงสันเทียะ 
66 นางสาววัขรัญญา เอ้ียวนอย 
67 นางสาวสุภาพร คําผา 
68 นางสาวมุกระวี ชยาภรณ 
69 นายคงกฤช ราชวงค 
70 นางสาวบุรารักษ จีนากําเนิด 
71 นางสาวพิมพิสุทธิ์ บริบูรณทรัพย 
72 นางสาวบุศรินทร มีวรรณ 
73 นางสาวชลลดา เขมารัมยนางสาว 
74 นางสาวอรุโณทัย เนื้อทอง 
75 นางสาวกมลทิพย เสกขา 
76 นางสาวจิราพร กางโสภา 
77 นางสาวศศิพร สังขศิริ 
78 นางสาวนิรมล สงแสงรัตน 
79 นางสาววราพร วงศปญญาภรณ 
80 นางสาวสุธาสิน ี แยมศรี 
81 นางสาวสุดาวรรณ สูงแข็ง 
82 นางสาวภัทราพร สรอยมาตร 
83 นางสาวเกศทิพย อนพรอม 
84 นางสาวจุฑารัตน แสงทัศน 
85 นายวิริยะ รัตนเลิศสิริ 
86 นางสาวจินดา กัลปหา 
87 นายธิตินันท เพียรลียวัฒน 
88 นางสาวสิริธร สุทธิภัทรธรรม 
89 นางสาวพรรษา การะเกตุ 
90 นางสาวศิริพร พรมสิงห 
91 นายชัยณรงค สงไพรสน 
92 นางสาวสุภาพร บัวประเสริฐ 
93 นางสาววันทิชา พลทํา 
94 นางสาวกมล จุฑาเพชรรัตน 
95 นางสาววรรณาภา แดงจั่นเจริญ 
96 นางสาวพรทิพย ยังดี 



ท่ี ช่ือ-สกุล 
97 นางสาวนิออน เพ็ชรกระจาง 
98 นางสาวธีรนุช ขอกลาง 
99 นางสาวณัฐนันท มะปรางทอง 
100 นางสาวฐิฆัมพร ขําขนิษฐ 
101 นายเกียรติพล วงคภักดี 
102 นางสาวชนาภา จันทะรักษา 
103 นางสาวศุภัทรา พรมมา 
104 นางสาววนิดา วงษครองเข่ือน 
105 นางสาวพรทิพย รอดแกว 
106 นางสาวอดิกานต ศรีจัน 
107 นางสาวจุฑามาศ อุดม 
108 นางสาวพัชรินทร จิ๋วทองคํา 
109 นางสาวกรรณิการ อินทโฉม 
110 นางสาวมลฤดี ขําวิจิตราภรณ 
111 นางสาวอรสา บรรจุสุวรรณ 
112 นางสาวกนกวรรณ เดชาศุภโกศล 
113 นางสาวนิศากร ชินจักษ 
114 นางสาวสุณิสา กิจท่ีพ่ิง 
115 นางสาวปวีณา เหงาสา 
116 นางสาวสุธิชา มะหะมาน 
117 นางสาวสุธิดา สุขนอย 
118 นางสาววิลาสิน ี แกวไทรเทียม 
119 นางสาวขนิษฐา สุขขัน 
120 นางสาวจริยา ชาเข็มทอง 
121 นายพิชิต อาสาเสนา 
122 นางสาววรัญญา เหลืองเจริญกุล 
123 นางสาวศิวพร แดงทองสุข 
124 นางสาวศิริลักษณ อินทรวิลัย 
125 นางสาวนันทิดา หมวดจันทร 
126 นางสาวกนกวรรณ แกวสะอาด 
127 นางสาวอุรัสยา อมฤกษ 
128 นางสาวฐานิต เลิศอุดมม่ังมี 
129 นางสาวนิตยา เกตุขุนทด 
130 นายสมภพ ตนลาภเจริญ 
131 นางสาวศรัญญา ทําบุญ 
132 นางสาวชลิตา ฉิมบุญอยู 
133 นางสาวเจนจิรา ยิ่งใจกลา 
134 นางสาวพรลัดดา สุขวรรณ 



ท่ี ช่ือ-สกุล 
135 นางสาวธีรนุช ขอกลาง 
136 นางสาวนัฐฤดี พักพันธ 
137 นางสาวมุกตา ชานนท 
138 นางสาวสุพัตรา สุขเอ่ียม 
139 นางสาวสุปราณี สิทธิสุรินทร 
140 นางสาวพนิดา ชาญเดช 
141 นางสาวจิราวรรณ อยูนอน 
142 นางสาวมาลินี แดงจันทึก 
143 นางสาวสโรชา วัชโรทัย 
144 นางสาววิชุดา สมหา 
145 นางสาวอําไพ ทิวาคํา 
146 นางสาวพลอยนภัส เพ้ียนโอสถ 
151 นางสาววันวิสาข โสภณ 
152 นางสาวเมษิณี เอ่ียมสุวรรณ 
153 นางสาววันนิสา เผือกแกว 
154 นางสาวสุคนธกาญ แสนทวี 
155 นายศราวุธ ลี้ศักดิ์สกุล 
156 นางสาวธนัชพร ทองแทง 
157 นายวัฒนา พรมนอย 
158 นางสาวภัสรา ดวงหรุม 
159 นางสาวลัดดา ขวัญทอง 
160 นางสาวอมรรัตน ธนสมบูรณกุล 
161 นางสาวสุชาดา ออนละมูล 
162 นางสาวสุนีย วงนาแพง 
163 นางสาวธนิดา ฟกทอง 
164 นางสาวเสาวลักษณ สมศรี 
165 นายอรรฆเดช พูนนวล 
166 นางสาวอัจจิมา ทองสุบรรณ 
167 นางสาวเพียงฝน เจริญธรรม 
168 นางสาวยุพิน ครองสังวาลย 
169 นางสาวมธินา ลายทอง 
170 นางสาวอนุรักษ แซเบ 
171 นางสาวพรสวรรค พลอยสุข 
172 นางสาวอรวรรณ สรรพกิจจานนท 
173 นางสาวสินีนาฎ วงษแสงแกว 
174 นางสาวพรสุดา สายเอียด 
175 นางสาวรพีพรรณ นามบุรินทร 
176 นายนวพล กาศเกษม 



ท่ี ช่ือ-สกุล 
177 นางสาวออมสิน แยมใหญ 
178 นางสาวปุญชวัสม์ิ ยะสูงเนิน 
179 นางสาวกนกอร ศรีฉํ่า 
180 นายสุรพศ เครือขอน 
181 นางสาวชนิดา เข็มศรี 
182 นางสาวอัญชลี ทองพุม 
183 นางสาวศศิพร สังขศิริ 
184 นางสาวจุฑารัตน แสงทัศน 
185 นางสาวสุภาลักษณ บุญลาด 
186 นางสาวนาถลดา คงแกวเคลื่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
1 นางสาวนรินดา แซทอ 
2 นางสาวสุรีพร สีทา 
3 นางสาวจิราภา แกวสะอาด 
4 นายรณสิทธิ์ ภูมิวัตร 
5 นางสาวภาวิณี ขมหวาน 
6 นางสาวสุนิสา สังขทอง 
7 นางสาวปริตรา บูชวน 
8 นางสาวมัณฑนา กลิ่นพยอม 
9 นางสาวอุษา บุญมาเลิศ 
10 นางสาวศศิวรรณ ดวงพรม 
11 นางสาวกุลภัสสร ศรีคูณ 
12 นางสาวณัฐนรี ลีเคอรสเต 
13 นางสาวศุภจิรา ผลทับทิม 
14 นางสาวชาลินี เจริญยิ่ง 
15 นางสาววาสนา  ไชโย 
16 นางสาวพรนภา ศรีพิกุล 
17 นางสาวอารียา ทองสุข 
18 นางสาวอภิชญา ทวมเสน 
19 นางสาวเบญจวรรณ บุญช ู



ท่ี ช่ือ-สกุล 
20 นางสาวสุนิสา บุญลน 
21 นางสาวรินทรลภัส กานเกตุ 
22 นางสาวณัฏฐวรรณ แสนสําราญ 
23 นางสาวอารีณา มณเฑียรทอง 
24 นางสาวอาภัสรา ซายขาว 
25 นางสาวเยาวลักษณ เปรมปรีดา 
26 นายศรายุทธ หันประดิษฐ 
27 นางสาวพรกนก กิตติลดากุล 
28 นางสาวชนากานต แกวปญญาเลิศ 
29 นางสาวสุมาวรรณ ศรีสวัสดิ์ 
30 นางสาวปาริชาด มูลฉวี 
31 นางสาวจุฑามาศ ภักดีจิตร 
32 นางสาวอัญชลี หิรัญรัตน 
33 นางสาวคนิตฐา คงเรือง 
34 นางสาวนริศรา ดีดวงเดน 
35 นายธรรมคุณ โพธิ์ทอง 
36 นางสาวจุฑารัตน วงคบุญมี 
37 นางสาวชลิตาพร เพาะพฤกษหิรัญ 
38 นายสุทธิพงษ บัวแยม 
39 นางสาวภัสสร ทัสสะ 
40 นางสาวสถิตยพร สืบทรัพย 
41 นางสาวจุฑานุช นิตยภิรมย 
42 นางสาวตรีกานต สังขทอง 
43 นางสาวอุทัยวรรณ ดานรักษา 
44 นายเกษม จันทรแบบ 
45 นายณัฐพงศ เหมือนวงศ 
46 นางสาวกันตกนิษฐ จิตรนิรัตน 

47 นางสาวธีรธรณ หลีประเสริฐ 
48 นางสาวปาริชาติ ราชเจริญ 
49 นางสาวจิตราพัชร ภาคไพรศรี 

50 นางสาวฉัตรฑริกา คชรินทร 
51 นายพิมยา อิสระวงศเทวา 
52 นางสาวพัชรา นวมเอ่ียม 

53 นางสาวลลิตา สนนิกร 
54 นางสาวประทุม สําริดเปยม 
55 นางสาวมยุรินทร เยินยุบ 

56 นายชัยรัตน พรหมประสิทธิ์ 
57 นางสาวเกษรา การะเกตุ 



ท่ี ช่ือ-สกุล 
58 นางสาวมนัสชนก เทพชวยสุข 

59 นางสาวอรุณรัตน ชัยชาญ 
60 นางสาวภวรัญชน เต็มสืบ 
61 นางสาวสุวณารี สุธรรม 

62 นางสาวพิชชาภา ภูทอง 
63 นางสาวประภาพร ศรีใสคํา 
64 นางสาวนนทพร อุนประเสริฐสุข 

65 นางสาวชนกพร พรมจิตร 
66 นางสาวดวงกมล ฤกษภักดี 
67 นางสาวอมิดา ผลมะไฟ 

68 นางสาวศิวิมล ตั้งเกียรติไพศาล 
70 นางสาวจาริยา    เข็มแข็ง 

71 นางสาวสุกัญญา     พรหมดนตรี 
72 นางสาวนิสาชล      แดงเจริญ 
73 นางสาวภิญญดา      จุเรียง 

74 นางสาววรรณนิศา      ตุลากาล 
75 นางสาวจุฑาพร        โพธิ์ศร ี
76 นายอภิลักษณ      เบญจธํารงสกุล 

77 นางสาวธนวรรณ       ทูลมาลา 
78 นางสาวพรรณชนก      ชาญณรงค 
79 นางสาววันวิสาร       หนูสกุล 
80 นางสาววนิดา      ชางเจริญ 
81 นางสาวกัลยา      ทองมา 
82 นายมงคล      ลีละออง 
83 นางสาวพิศมัย       ทําน ุ
84 นายอํานวย       ฟกเกาะ 
85 นางสาวศันสนีย       สุทธิบุตร 
86 นางสาวธนาพร      มากรุง 
87 นายสุวิทย       กุลประโคน 
88 นางสาวนิรวดี     ทองอําไพ 
89 นางสาวศิริรัตน      ปานะพันธุ 
90 นายสรายุทธ      อ้ังดา 
91 นางสาวออมทรัพย      ชิณจักษ 
92 นางสาวศรีรัตน      จันทรแกว 
93 นางสาวปยรัตน      บุณยศาสตร 
94 นางสาวสุกัญญา      ศรีเพชร 
95 นางสาวชนิตรนันท      พันธุสําโรง 
96 นางสาวสุภาวด ี      ตอมสุรา 



ท่ี ช่ือ-สกุล 
97 นางสาวมณีพลอย     จันทรรุน 
98 นางสาวจันทรกานต       ขุนทอง 

 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
1 นางสาวพรทิพย บัวแกว 
2 นางสาวภัทรสกาญณ เจริญลา 
3 นางสาวพรรณิภา เรืองกิจการ 
4 นางสาวอริยา วรรณเวก 
5 นางสาวาจันทรเพ็ญ อินสวาง 
6 นายรณฤทธิ สินตา 
7 นายปยวัฒน เกิดแจม 
8 นายพลวัฒน แมนเนตร 
9 นายชนาธิป หะริณพลสิทธิ์ 
10 นางสาวภัทรสุดา อังสุขนิรันดร 
11 นางสาวกรรณิกา จอมสูงเนิน 
12 นายณัฐภูมิ กางศรี 
13 นายศตวรรษ ปรุโปรง 
14 นายพีระภัทร ปริยานนท 
15 นายณัฐพล รัศมีรวีมาตร 
16 นางสาวศิริลักษณ บุญชิด 



 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
17 นางสาววนิดา ปรีชาเวทย 
18 นางสาวอรสา รักษาพันธ 
19 นายณัฐพล พวงคํา 
20 นางสาวภิญญา ปยนิรามัย 
21 นางสาวขจีพรรณ พรหมสวัสดิ์ 
22 นายวุฒินันท อรัญชัย 
23 นายนพดล บุญยาวงค 
24 นางสาวรสสุคนธ แตงออน 
25 นางสาวชุติมา ไชยเดช 
26 นางสาวนวลจิรา กาญจนเจริญนนท 
27 นางสาวสาวิตรี อุยนอง 
28 นายเขมประภัทร ไกแกว 
29 นางสาวพรทิพย สุขเปย 
30 นางสาวบุษยา แกวประสงค 
31 นายปวรุตม บุญพลอย 
32 นางสาวปภิชณา ปานเงิน 
33 นางสาวไตรภิตรา อินทรแกว 
34 นายพงศกร ตั้งจงจิตร 
35 นางสาวพีรวรรณ อิทธิธนาสิน 
36 นางสาวสุชานันท ชินจันทึก 
37 นางสาวม่ิงกมล สวัสดิ์พูน 
38 นางสาวสุนิษา โคตรเสนา 
39 นางสาวสาวิตรี ยมจินดา 
40 นางสาวอริษา มาษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
1 นางสาวสุพัตรา บุญไวท 
2 นายฉริยะ ดีปานแกว 
3 นายอานนท จําปาทราย 
4 นางสาวนัฐกานต กาบทอง 
5 นางสาวสิรินทิพย ธีระบุตร 
6 นายอํานวย อมรวิรัตนสกุล 
7 นายธนวัฒน หอมะลิทอง 
8 นายวุฒิชัย เมืองใหม 
9 นางสาวกสิตา ยิ้มเจริญ 
10 นายปาณัสม ปริสุทธิพร 
11 นางสาวจิตรลดา มีมานะ 
12 นายเกงศักดิ์ ตนเนียม 
13 นางสาวเนตรประภา กิตติสลิล 
14 นางสาวนิษฐา แปนโต 
15 นางสาวพรสุดา ละเมียดดี 
16 นายสานุพงศ พิสิฐศาสตร 
17 นางสาวอารีรัตน ดวงแกว 
18 นายกฤต ปรางคประทานพร 



ท่ี ช่ือ – สกุล 
19 นายสิทธิพงษ ติยะภูมิ 
20 นางสาวอนุสรา ฆังฆะ 
21 นางสาวชณัฐภัค สุขะเกตุ 
22 นายปฐพี สิงหะ 
23 นายกฤษดา บุญหลิม 
24 นายอติวิชญ ฉ่ัวริยะกุล 
25 นายกรินเทพ ธํารงยุทธ 
26 นางสาวสุดารัตน ขลุยทอง 
27 นายธนกร ยอดรัตน 
28 นางสาวสรารัตน ยังดี 
29 นางสาวสุวิมล จารเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ท่ี ช่ือ – สกุล 
1 นางสาววิรินทรญา บุญมี 
2 นางสาวจิราภรณ แปะเงิน 
3 นายไชยวัฒน ปฏิพัทธภักดี 
4 นางสาวจริยา โพธิ์ชื่น 
5 นางสาวอรอุมา แจมปญญา 
6 นายพินิจ วีรสิทธิโชต 
7 นางสาวรัชวรรณ ชินะอาชว 
8 นางสาวยุพาวดี ฉิมงาม 
9 นางสาวอุไรรัตน อยูเย็น 
10 นายอัสนี มนัสไธสง 
11 นางสาวศรัณยภัทร คงทอง 
12 นายเจษฎา ภูมิเงิน 
13 นายพรชัย วรรณทวี 
14 นายองอาจ บุญเสริม 
15 นางสาวชฎาพร โชติพฤกษชูกุล 
16 นางสาวชลลดา สุขอน 
17 นายภัทรนนท คําจริง 
18 นางสาวพรรณนิภา สรเกตุ 
19 นางสาวสุภาวด ี ลําภา 
20 นายณัฐพล ทองคํา 



ท่ี ช่ือ-สกุล 
21 นายภาคภูมิ สวยดี 
22 นางสาวดาวเรือง มูลผาลา 
23 นางสาววนาทิพย กาญจนเสถียร 
24 นางสาวชุติมา แขรัตน 
25 นางสาวเปมิกา เลิศสุธรรม 
26 นางสาวมัทภา ปนเปโต 
27 นางสาวภัทราภรณ ไผจันทร 
28 นายธีรพงษ เพ็งภักดิ์ 
29 นางสาวพัชรา นาคประเสริฐ 
30 นางสาวศริยา ศรีขาว 
31 นายขจรศักดิ์ บุญเต็ม 
32 นางสาวแพรวนภา จําเริญภักดิ์ 
33 นางสาวน้ําทิพย เกิดสมบัติ 
34 นางสาวกมลรัตน พันคํา 
35 นายนพดล มีแสง 
36 นางสาวสกุญเกต กุลสุวรรณ 
37 นางสาวมณีรัตน ยอดสุรางค 
38 นางสาวอัญชิษฐา ลอดสุโข 
39 นางสาวอังคณา ใจแท 
40 นางสาวสลิลทิพย บุญชวย 
41 นายสิทธิชัย ศรนอย 
42 นางสาวสุรีรัตน สิทธิ 
43 นางสาวพรทิพย แกวเรือง 
44 นางสาวน้ําฝน รุงกิติพงษพันธ 
45 นางสาวกนกภรณ ลีลางกูร 
46 นางสาววรรณธนี บัวปน 
47 นางสาวจารุวรรณ งามเจริญพุทธศรี 
48 นางสาวธันยนันท ศรีสุวรรณ 
49 นางสาวกมลชนก มักอุสาห 
50 นายภาณุพันธ แกววิจารย 
51 นายธิติกร สะพังเงิน 
52 นายทวีศักดิ์ โยธาจันทร 
53 นางสาวนภาวรรณ สัญธิชัย 
54 นางสาวปยะนุช ชวยแทน 
55 นางสาวอมรรัตน หงษประสิทธิ์ 
56 นายเทอดศักดิ์ จิราวัชรวงศ 
57 นายนิวัตร พรมแตง 
58 นางสาวภูณิสรา รายณะสุข 
59 นางสาวอัญญรัตน สุวรรณภารต 



ท่ี ช่ือ-สกุล 
60 นายประภัสร กรเลิศเกษม 
61 นางสาวนิรมล ประเสริฐสังข 
62 นางสาวกนกวรรณ สมคะเน 
63 นางสาววาสิณี แปนเพชร 
64 นางสาวนฤมล บุตรแมกลอง 
65 นายโบรลิน สกุลไทย 
66 นางสาวอารยา เล็กลวน 
67 นางสาวกุสุมา บุญเนตร 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
1 นางสาวนฤมล คอนเอม 
2 นางสาวศรีสุดา เผาดวงดี 
3 นายจิรวัฒน เกษร 
4 นางสาวนุชจิรา นุตมะหะหมัด 
5 นางสาวรุงอรุณ วงศไชย 
6 นายวิฑูรย สุตะวงค 
7 นายพงศธร ทองทิพยเจริญ 
8 นายชนาธิป ปยะวิทยานนท 
9 นายณัฐพร เพียรวนิช 
10 นางสาวอนุตรา กองมี 
11 นางสาวรัชฏิญาภรณ สายรอด 
12 นางสาวมนัสชา มวงดี 
13 นางสาวพัชรินทร วงศหงษา 
14 นางสาวนฤมล จงรักแสง 
15 นางสาววรรณา วงศพนิตกุล 
16 นายทศพร เซ่ียงฉิน 
17 นางสาวธันยชนก บุญช ู
18 นางสาวนันทวรรณ อินทรสุนทร 
19 นายนพภรณ บุญสดวก 



ท่ี ช่ือ – สกุล 
20 นายนวินธร ขันธพิริยะอนันต 
21 นางสาวชญาภา วิชิตประชา 
22 นางสางชลิดา อยูวงษอ๋ัน 
23 นางสาวอรณิชา ม่ังสมมุติ 
24 นางสาวชุติกาญจน คลี่แกว 
25 นางสาวลัดดาวรรณ ลิงหะ 
26 นางสาวสุปราณี ปนแกว 
27 นางสาวเกศศิริ ศรีตุน 
28 นายศุภกิตติ์ เมโท 
29 นายธีรพงษ มาพรม 
30 นางสาวกมลวรรณ กอจันกลาง 
31 นางสาวอรนุช วุฒิยประดิษฐ 
32 นางสาววรรณสิริ บางเพลิง 
33 นางสาวอภัสรา รวงผึ้ง 
34 นางสาวธัญชนก วรรณญาติ 
35 นางสาวณัฐฑิฎา อัครทวีจิรโชติ 
36 นางสาวอรอนงค คุมทิม 
37 นายจรัล สิทธินอย 
38 นางสาวนงลักษณ กองสัมฤทธิ์ 
39 นางสาวจรีรัตน ศาลา 
40 นายธีนยกานต เอ่ียมทา 
41 นางสาวชนิดา นธาแสงพิรุณ 
42 นางสาวณัฏฐพัชร คงสวัสดิ์เจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
1 นางสาวปยะดา นานะ 
2 นางสาววริสา แสงนิล 
3 นายชัยวัฎ กุทัณฑธรรม 
4 นางสาวนพวรรณ ออนละออ 
5 นายสรศักดิ์ ชุนหโสภณ 
6 นางสาวสวรรยา ทัสวรณ 
7 นางสาวอรัณญานี กลีบประทุม 
8 นางสาวณัฐฐินันท ปานชื่น 
9 นายไชยา วิบูลสันติสุข 
10 นายรุงศักดิ์ เกิดศรี 
11 นายเปรมบุญ แกวสงา 
12 นายเชาวนันท ชํานิกิจ 
13 นายนภดล จันธยัก 
14 นายนวพล ศรีอําไพ 
15 นายจุลดิษฐ บุญสืบ 
16 นางสาวชนกกานต ดิษสวน 
17 นางสาวศิริขวัญ จันทชาติ 
18 นางสาวณัฐพร สามัคคี 



ท่ี ช่ือ – สกุล 
19 นางสาววรสิตา บุญสถาพรพิพัฒน 
20 นางสาวกัณฐิกา ณรงคชัยเจริญ 
21 นายจิรศักดิ์ จิตประสิทธิ์ 
22 นางสาวศิริวดี ไกรสโมสร 
23 นางสาววิไลรัตน อารยะสมสกุล 
24 นายอริศรา ไหมทองคํา 
25 นายธันวา แกวรอด 
26 นายเดชาวิทย พึงพิเชฐ 
27 นายอภิวัฒน ภัทรผดุงภาพ 
28 นายเกียรติศักดิ์ ใจออน 
29 นางสาวพันธุชนก พรพันธุ 
30 นางสาวศิวะพร โศธนะกุล 
31 นายพงษธันว วองสกุล 
32 นางสาววริญญาภัทร จิระพิพัฒพล 
33 นางสาวกนกอร วัชราเกียรติ 
34 นางสาวสุมานันท ศรีสวัสดิ์ 
35 นางสาวพจนีย กรโกษา 
36 นางสาวเบญจมาศ เจียกอินทร 
37 นางสาวอมิตา ตุมวารี 
38 นางสาวเนตรนภางค เพ็ชชะ 
39 นางสาวอัญชุลีุ เก้ือกูล 
40 นางสาวศิริภัทรา แยงขจร 
41 นายกัสกร สุทธิพรชัย 
42 นางสาวภัททลักษณ ชัยวิเศษ 
43 นางสาวภัทรานิษบ นูมหันต 
44 นางสาวชนิดา กาญจนดี 
45 นายปณณากรณ เอ่ียมรัมย 
46 นางสาวพัณณิดา เตชฤทธิพิทักษ 
47 นางสาวเมธาวี สรอยทอง 
48 นางสาวอัญชลี ปราบมะไลย 
49 นางสาวศุภารัฐ ขําสําเภา 
50 นางสาวทิพยกมล ฉิมจีน 
51 นายมณฑล บุญทศ 
52 นายพีรพงษ สงจันทร 
53 นายปราโมทย พวงทอง 
54 นางสาววิภาดา ชูเลิศ 
55 นางสาวศิริพร บัวแกว 
56 นางสาวศิลุจจัย พงษตันกุล 
57 นางสาวฐิติยา แชมพราย 



ท่ี ช่ือ – สกุล 
58 นางสาวอิสสรียา จันตะดุก 
59 นายอรรถวิท ขวัญยืน 
60 นางสาววัชพร ขวัญเมือง 
61 นางสาวสิดาพันธ ทรงกลิ่น 
62 นางสาววศินี เขียวเขิน 
63 นางสาวฐิติพร ตาจันทร 
64 นางสาวเพ็ญศิณี อัศวมานะกุล 
65 นายพงษธันว วองสกุล 
66 นายนวเทพ มุงนากลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
1 นายคียตะวัน กลึงผล 
2 นางสาวศุภักษร หนูเดช 
3 นางสาวศิริพร ทรัพยไข 
4 นางสาวสิริเกตุ แสนสุข 
5 นางสาวศศิมาภรณ คะมนตรี 
6 นายพีรภัทร บุญทองสังข 
7 นางสาววัลยา ฉายจรุง 
8 นายพชร พยุงพันธุ 
9 นายสุวิจักขณ นาคสัมฤทธิ์ 
10 นายสรวิชญ เอมอ่ิม 
11 นายโยธิน จิรสถาพร 
12 นางสาวรุงทิพย วาจางาม 
13 นางสาวลลิตา อวมเจริญ 
14 นางสาวจุฑารักษ วิชัยวงค 
15 นางสาววิไลวรรณ เรืองฤทธิ์ 
16 นางสาวชฎาพร อัมพปานิค 
17 นางสาวจันทรจิรา จินดํา 
18 นางสาวภัทรมน เพชรสวัสดิ์ 



ท่ี ช่ือ – สกุล 
19 นางสาววราพร วงศรอด 
20 นางสาววรรนิภา ประสงคทรัพย 
21 นางสาวประภัสสร สถานพงษ 
22 นางสาวเบญจวรรณ พงษพิบูลย 
23 นายภัทรพล พันธุภู 
24 นางสาวนิรมล กลับชัยนาท 
25 นางสาวอโนมา ยอดยิ่ง 
26 นางสาวบุษบากร กองวิสัยสุข 
27 นางสาวศศิวรรณ เพชรอาวุธ 
28 นางสาวจริยา สุทธิพัฒนาสมบุญ 
29 นายสมพงษ ใจเท่ียง 
30 นางสาวกชพรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
31 นางสาวชาลิณี ถ่ินอุบล 
32 นางสาวจรรยพร หิรัญรุง 
33 นางสาวกัมพุแกว ทินทา 
34 นางสาวกนกพร สามัง 
35 นางสาวจารุวรรณ สุขนิสสัย 
36 นายศิวกร ปญญาวัฒนาภิรมย 
37 นางสาวหทัยชนก อินทยุง 
38 นางสาวณัฏฐธิชา แดงบุญเรือง 
39 นายจิรโรจน แสนประสิทธิ์ 
40 นางสาวกมลชนก ดีชัยยะ 
41 นางสาวพัชริน อุดมทรัพย 
42 นายศาตรา ใจสุตะ 
43 นางสาวณัฐธิดา หอมเจริญ 
44 นางสาวนิสากร ชัยพรพงศ 
45 นายสุบุญเลี้ยง สายนอย 
46 นางสาวทิพยภาพร เฟองฟุง 
47 นางสาวผาไหม สุขเจริญ 
48 นางสาววนัญญา มีทอง 
49 นางสาวเอมพร ศรีวะรมย 
50 นายสุทธิรัตน สืบมี 
51 นางสาวกาญจนา กลิ้งเจริญ 
52 นางสาวภัทรา หลอกําเหนิด 
53 นางสาวพัชรี คําสอน 
54 นางสาวทิตา คงเดชเกษมสุข 
55 นางสาวจินดาพร ศรีโชคชัยเสรีกุล 
56 นางสาวนพรัตน เชยรส 
57 นางสาวมนธิชา ทองออน 



ท่ี ช่ือ – สกุล 
58 นางสาวภัทราพร เสมสุข 
59 นางสาวสมฤดี ลาโคโชค 
60 นางสาวมุกรินทร คําแกว 
61 นางสาวสุธิดา ชื่นชูจิตร 
62 นางสาวรุงรวี ชมพันธุ 
63 นางสาววาสนา มีศีลธรรม 
64 นางสาวนัยนา แกวยอดคง 
65 นางสาวศิริวรรณ ท่ังนาค 
66 นางสาวอารียา ไชยสอน 
67 นางสาวนพวรรณ เผาจันทร 
68 นางสาวแกวกมล คงโหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
1 นางสาวจินตนา กล่ําเลิศ 
2 นางสาวสุพิชฌาย นุชประเสริฐ 
3 นางสาวศศิกาญน ผองภักดี 
4 นายชยังกูร วิไลกรวด 
5 นางสาวสุภลักษณ มิเถาวัลย 
6 นางสาวธดาพร พันคะชะ 
7 นายกฤษฎิ์ ลิปการกุล 
8 นางสาวนรากร โตสิงห 
9 นายวินิจ วรรธนะชูชื่น 
10 นายวีระพงษ ภูมิวิเชียร 
11 นายณรงคฤทธิ์ เอ่ียมโอ 
12 นางสาวนลิน มโนวิไลพงศ 
13 นางสาววรกมล มะวงค 
14 นางสาวกันยา สุมาลี 
15 นางสาวดนยา ผลพยุง 
16 นางสาวชญานี พรมสวัสดิ์ 
17 นายวรกานต บุญฉํ่า 
18 นางสาวภัทรศยา จําปาทอง 
19 นายสมภพ ภารพงษ 



20 นางสาวสิริชล ใจอยู 
21 นางสาวอลิษา ไหมทองคํา 
22 นายสุรทิพย เจริญสุข 
23 นายภานุพงษ บุญจุน 
24 นายกิจกวิณ ปญญา 
25 นายอมรเทพ งามเปรี่ยม 
26 นางสาวสุวรรณี โชติขันธ 
27 นางสาวภารว ี ดวงดี 
28 นางสาวศุภรัตน พันธุจันทร 
29 นางสาวศิริรัตน สอ้ิงทอง 
30 นางสาวรุจิรา ตาอาย 
31 นางสาวจุฑาทิพย พันธแจม 
32 นางสาวสิริพร วรนาม 
33 นางสาวสมฤดี สมพร 
34 นางสาวสุดารัตน คุมสังข 
35 นายจตุรเทพ เมืองแมน 
36 นางสาวชลธิชา ทองประเสริฐ 
37 นางสาวณัฐธิดา สันธนะผล 
38 นายพงษพัฒน ผิวจันทร 
39 นางสาวศิริลักษณ คําตะ 
40 นายศุภนิธิ ออนคํา 
41 นายวัสมพล จีนหิรัญธีรกร 
42 นางสาวม่ิงขวัญ นิศาบดี 
43 นายธนาคาร เจริญชอบ 
44 นายเลิศชาย คลองสารา 
45 นางสาวปรมาภรณ ปทมะรัตน 
46 นายอธิคม พันผูก 
47 นางสาววรัญญา ชินนิวัตน 
48 นางสาวศรินดา การีม 
49 นายวิธร มาลีหอม 
50 นางสาวปานวดี สารธรรม 
51 นางสาวสุวิมล เพ็งสกุล 
52 นางสาวประวีรรัชย ปลื้มสุข 
53 นางสาวศิริกรพร ตันสุวรรณ 
54 นางสาวรัตนาภรณ กันสุยะ 
55 นายพีรพัฒน ปานทอง 
56 นางสาวลักษิกา จิตรากร 
57 นายภาณุวัฒน ชินอาจ 
58 นางสาวอมรวรรณ สวนทรัพย 
59 นางสาวกนกวรรณ ฟาบัง 



ท่ี ช่ือ-สกุล 
60 นายอธิคม พันผูก 
61 นางสาวสุวรรณี โชติขันธ 
62 นางสาวอริศรา ภูริวัฒนาคุณ 
63 นายรัฐกร เสือสมบุญ 
64 นางสาวทิวาณี มีชัย 
65 นายดรัณภพ เฉยบุญเรือง 
66 นายอิทธิพร ราษฎรนิยม 
67 นางสาวอภืญญา รอยวงศ 
68 นายสุเทพ สุทธิชัยเดชา 
69 นางสาววารุณี โครงกาบ 
70 นางสาวชลธิชา อุทัยทอง 
71 นางสาวฉัตรแกว จันทรเพ็ญ 
72 นางสาวปานฤทัย นิพนธรัตนา 
73 นางสาวศิริพรรณ สรวาร ี
74 นาวสาววิภาพรรณ เทพารักษ 
75 นายวีระยุทธ คําสืบ 
76 นายกฤษฎา เข็มนางรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
1 นางสาวนิศาชล นิยมวัฒนพันธ 
2 นางสาวจิรประภา แตงกระโทก 
3 นางสาวสุวรรณี ชวลิต 
4 นางสาวอนุธิดา เนิดนอย 
5 นายจิรพันธ เสมคํา 
6 นางสาวชลลดา ปานสีนุน 
7 นายอธิเบศร มัดชะ 
8 นางสาวกนกวรรณ เหลานาคํา 
9 นางสาวอนงคนาฎ สุดคง 
10 นางสาววีรญา ซิงค 
11 นางสาวธนิสร นุชสุข 
12 นางสาวสิระภัทร โรปรัมย 
13 นายสุรพัศ ยังเจริญยิ่ง 
14 นางสาวกิรณา สุจริต 
15 นางสาวธารารัตน บุญเลี้ยง 
16 นางสาวปวีณา ม่ันคง 
17 นางสาวอาภาภรณ นารี 
18 นางสาวจิราพร จีนบางชาง 



ท่ี ช่ือ-สกุล 
19 นางสาวพรชนก ปนบวบ 
20 นายวรวุฒ ิ วิรุฬพันธ 
21 นางสาวนภามาศ ภัทรสุวรวัฒน 
22 นางสาวพัชรา อินทร 
23 นางสาวธนพร แกวคํา 
24 นางสาววรวิภา จันทรเพ็ญ 
25 นายสราวุธ ขจรเกียรติอุดม 
26 นางสาววันวิสาข ตะเภาพงษ 
27 นางสาวปวิตรา ภาสงค 
28 นางสาวกาญจนา กลีบตะขบ 
29 นางสาวปาริฉัตร หลักหาญ 
30 นางสาวณัฐฐา เขียวนอก 
31 นางสาวอมรรัตน พรหมพันธ 
32 นางสาวชลิตา โรจนวัฒนวิบูลย 
33 นางสาวสุมิตรา นิสวงค 
34 นางสาวปยภรณ ซุนสุวรรณ 
35 นางสาวอุไรรัตน กีรติดํารงกุล 
36 นางสาวมณฑิตา นิลประดับ 
37 นางสาวปมนภัทร สมัคการ 
38 นางสาวจุฬาลักษณ บําเพ็ญเชาวน 
39 นางสาวจารุนันท ฤทธิศักดิ์ 
40 นางสาวหทัยรัตน ขัดสุทะ 
41 นางสาวปทมา คลายหลิม 
42 นางสาวธัญญา มอดตะคุ 
43 นางสาวมีนา ภูสิงห 
44 นายธีรวุฒ ิ ชินวงค 
45 นางสาวณัฐาพร บัวพ่ึง 
46 นายจิรพันธุ สอนพรม 
47 นางสาวอัจฉรา ชางชื่นใจ 
48 นางสาวปทมา สากูต 
49 นางสาวปยะวรรณ ปญญาพงษ 
50 นางสาววนิดา กองเปง 
51 นางสาวณัฐธิดา สิริสรานนท 
52 นางสาวจริยา จอยเอกา 
53 นางสาวรัชนก นามนนท 
54 นางสาวสรารัตน ยอดยรรยง 
55 นายวรัญู เอ่ียวภู 
56 นางสาวศศิประภา ปนเทียน 
57 นางสาวปริศนา ลวนประวัติ 



ท่ี ช่ือ – สกุล ท่ี 
58 นางสาวกัลยา วิเศษสินธุ 
59 นางสาววิสุดา ปรารมภ 
60 นางสาวชลธิชา พันธโสรี 
61 นายเมทะวรรต กันทาเปย 
62 นางสาวชนินาถ มะหะหมัด 
63 นางสาวพิมพชนก พิศลยบุตร 
64 นางสาวปริญา แสงจรัญ 
65 นางสาวณรณี บําเพ็ชร 
66 นางสาวเพ็ญเพชร โสสีสุข 
67 นางสาวจริยาภรณ ดีม่ัน 
68 นางสาววิชชุดา คิดหนองสรวง 
69 นางสาวธนัฏฐา สมภักดี 
70 นางสาวรัตนาพร ศิริวงษศิลป 
71 นางสาวปาริชาต รอดประเสริฐ 
72 นางสาวกุลธิดา จันทราทิพย 
73 นายบัลลังค ตาลชวยเจริญสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
1 นายวสุธันย                       อภิชัย   
2 นางสาวเบญจรัตน            ทองชูชวย 
3 นางสาวนภัสสร                ลีลาภัทร 
4 นางสาววันเพ็ญ           มณีอินทร 
5 นางสาวสุกัญญา               วุฒิยา 
6 นางสาวภาสินี                   มากสัมฤทธิ์ 
7 นางสาวอัจฉรา                  แกววรรณ 
8 นางสาวทัศนีย                  ทรัพยประทุม 
9 นางสาวอรอุมา                 ฉากประดู 
10 นายธนพล                       เชื้อสิงห 
11 นางสาวจริยาวดี                บุญแกว 
12 นางสาวอุมาพร                วรนุช 
13 นายภานุวิชญ                    เต็มสืบ 
14 นางสาวกุลภาภรณ           สินพันธ 
15 นางสาวศิริรัตน                สุทิน 
16 นางสาวศรีวิมล              คงทน 
17 นางสาวปทมาวรรณ        ตนประเสริฐ 
18 นางสาวอัจฉราวรรณ       อ่ิมละออ 



19 นายประณพ                 แปลงงาม 
20 นางสาวพัชรา                จันทรสินธ 
21 นางสาวสมัชญา              รอบคอบ 
22 นางสาวพิมพเพทาย         หนอยแกว 
23 นางสาววิชุดา                 หมัดสมบูรณ 
24 นายกฤตัชญ                  เกษรจันทร 
25 นางสาวสุชาวด ี              บุญตั้ง 
26 นางสาวภวิศรา                ไตรเมศ 
27 นายณัฐวุฒิ                    เครือหงษ 
28 นางสาววรรวิษา              บือแน 
29 นางสาวศรพรรณ             ใจหาว 
30 นางสาวภาวิน ี                คิวประสพศักดิ์ 
31 นางสาววิไลวรรณ            จนัทเสฏโฐ 
32 นายวัชระ                      สารเชื้อ 
33 นายณัฐพล                    ชวูงษ 
34 นางสาวมณฑิรา              ประยงค 
35 นายปต ิ                       พิมพสาลี 
36 นางสาวมณีรัตน              ทองยาน 
37 นางสาวผลดา                 วงษทวี 
38 นางสาวดวงพร               พงษศักดิ์ 
39 นางสาวชาลิสา               บูซัน 
40 นางสาวธภัสฉัตร             คําเพราะ 
41 นางสาวธีราภรณ             เล็กทุง 
42 นางสาวชลธิชา               บํารุงสุข 
43 นายเลิศพร                    ฐิติสถาวร 
44 นางสาวกนกพร              ออนคํา 
45 นางสาวรัชฎาพร             สีหาวัตร 
46 นางสาวชลลดา               หนูบุญมา 
47 นางสาวนิศารัตน             เพ็ญเกตกร 
48 นางสาวณัฐสุดา              มีสุขอนันต 
49 นางสาวเมวดี                 อินทรวิลัย 
50 นางสาวนรินทร              พงษพรด 
51 นางสาวรัตนาภรณ          ทับทิม 
52 นางสาวศิวิมล                มีราศรี 
53 นางสาวมณฑา               สมนึก 
54 นางสาววันวิสา              แกวแกม 
55 นายอํานาจ                หอมจันทร 
56 นางสาวรินลดา            อุนอําไพ 
57 นางสาวจิรญา              ขันทอง 
58 นางสาวอภิวัลย            สีมาวิจัย 



59 นางสาวรตินันท            เรืองรุจิระ 
60 นางสาวสุรางคกุล         นาจักร 
61 นางสาวพิฐชญาณ         แสงนิลาวิวัฒน 
62 นางสาวจิรนันท            เทศทอง 
63 นางสาวเกศินี              ริยาพันธ 
64 นายสมัชชา                สุริยวโรภาส 
65 นางสาวสมัชชา            สุริโย 
66 นางสาวสรีวรรณ          ขอนแกน 
67 นางสาวรัชนก             สิงหเทพ 
68 นางสาววิชชุดา            คุมเกษม 
69 นายกวี                     แซกู 
70 นายกิตติพงษ             สุทธ ิ
71 นางสาววิลัย               อินธิจักร 
72 นางสาวสุกัลยา           บุญชม 
73 นายโกวิท                  เพชรสมบัติ 
74 นางสาวธวัลพร           คาเต็มเจริญ 
75 นายชาญเดช              แซเอ้ียว 
76 นางสาววัญญา            บุญขาว 
77 นางสาววันวิสา            ปสสา 
78 นางสาวจีราพร            ทองคํา 
79 นางสาวภัสธนิษฐา        ศรีไชย 
80 นางสาวนันทนา           โตะพอ 
81 นางสาวแพรวพรรณ      สังวรกาญจน 
82 นายดนุรุจ                  พลีบัตร 
83 นางสาวปนัดดา           พรอินทร 
84 นางสาวจิตโสพิณ         ประทุมชัย 
85 นายกิตติศักดิ์              ศรีสังหะ 
86 นายธนาสิทธิ์              ควรสุข 
87 นางสาวจิรารัตน          สอนบุตร 
88 นายภัทรพนธ             พรพิพัฒนเพ็ญ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
1 นางสาวภัทรสุดา          อังสุขนิรัดร 
2 นางสาวจารุวรรณ           รชิยักุล 
3 นายศุภวัฒน                   พุทธมิสุทธิ์ 
4 นางสาวสุนิสา                   อ่ิมชื่น 
5 วาท่ีรอยตรีจันทรเพ็ญ       อินสวาง 
6 นางสาวดาวริน                ปนทอง 
7 นางสาวอติมา                 วงศเมฆ 
8 นางสาววนิดา                 ทองออน 
9 นางสาวพัชรภรณ            นกนวล 
10 นางสาวอุศนา                 วนัหมัด 
11 นางสาวปยมาศ               อุยตระกูล 
12 นางสาวสิรินุช                  นิลพยัคฆ 
13 นางสาวจามจุรี               ชยัรัตน 
14 นายชาคริต                   จรูญเมธาพันธ 
15 นางสาวอริยา                 วรรณเวก 
16 นางสาวพรรณิภา            เรอืงกิจการ 
17 นางสาวอมรรัตน             เสาวไน 
18 นายนครินทร                  สมใจ 



19 นางสาวสิริพร                 ขาวฉออน 
20 นางสาวสัญพิชา              สรุิโย 
21 นางสาวอัจฉรา                ลายา 
22 นายฤทธิพร                     เพียซาย 
23 นายภัทรจาริน                พุฒิคุณเกษม 
24 นางสาวณภัทรสกาญณ     เจริญลา 
25 นางสาวประภัสสร             แกวคํา 
26 นางสาวสาธินี                   ทิมสวาสดิ์ 
27 นายอภิชาติ                      ทามล 
28 นางสาววรัญญา               วงษสวัสดิ์ 
29 นายธนพล                       หม่ืนพรมมา 
30 นายอนุวัฒน                    สาสดี 
31 นายจุฑารัตน                  จนัทรทุง 
32 นายยุทธพงศ                    ศรีมูล 
33 นายธีรเดช                       หนูสวัสดิ ์
34 นายเสกสรรค                  วังสุวรรณ 
35 นางสาวศิรประภา           ตาหนู 
36 นางสาวอภิญญา            บัวจันทร 
37 นายนล                          สังขตะ 
38 นายพุฒิพันธ                  สบิพุฒ 
39 นายปุณยวีร                   หนูศรีคง 
40 นายชนาธิป                   หะริณพลสิทธิ์ 
41 นางสาวสุธาริณี             สุขพิพัฒน 
42 นายนฤดล                     ชรูักษา 
43 นายณราวุฒิ             ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 
44 นายสุธี                           สีสด 
45 นายสมศักดิ์                    ฉิมชาง 
46 นางสาวพรรณวดี             เพ็ชรกาศ 
47 นางสาวธนพร                 จนัทร 
48 นางสาวณัฐพรรณ           สขุโต 
49 นางสาวอัจฉรา               ฉิมคลาย 
50 นางสาวจิรัฐพร               สขุะ 
51 นายรณฤทธิ์                   สนิตา 
52 นายปยวัฒน                  เกิดแจม 
53 นายพลวัฒน                  แมนเนตร 
54 นางสาวอรนุช                สกัุนโท 
55 นายนรวิชญ                   เจริญรักษ 
56 นางสาวชนันพร              มะหะหมัน 
57 นายวาริศ                      ทองขาว 
58 นางสาวสายทอง            แสงมาลา 



59 นางสาวดวงฤทัย            แดนหนอง 
60 นายภควัฒน                  รกัษาชนม 
61 นายพงศสิทธิ์                 อมาตยกุล 
62 นายวิโรจน                     บุญแกว 
63 นายศตวรรษ                  ปรุโปรง 
64 นายณัฐภูมิ                    กางศรี 
65 นางสาวกรรณิกา            จอมสูงเนิน 
66 นายพงศภัค                 เจยีงไพศาลกุล 
67 นางสาวพนิดดา              แตงไทย 
68 นายพงศกร                     โดมทอง 
69 นางสาวสุพรรษา             กรางใกล 
70 นายพิสิทธิ์                      คําออนศรี 
71 นางสาวณัฐธิดา              ไพนุศิลป 
72 นายอานนท                    เครือกูล 
73 นางสาวนิรมล                 ลายเขียน 
74 นางสาวจินดารัตน          ออนประเสริฐ 
75 นางสาวฐิติมา                แซตั้ง 
76 นางสาวสุกานดา            รักมิตร 
77 นางสาวขนิษฐา              สะอาด 
78 นางสาวปยวรรณ            วทิา 
79 นางสาวศันสนีย             เฉลิม 
80 นางสาววิกันดา              วงศาสนธิ์ 
81 นางสาวนิภาพร             จันทรมณี 
82 นางสาวปยะดา             จันโท 
83 นางสาวณัฎฐนิช            อารอมัน 
84 นางสาวเพ็ญนภา           วารุกะ 
85 นางสาวจุฬารัตน           รุงรังสี 
86 นายสัมฤทธิ์                  เอ่ียมวิบูลย 
87 นางสาวสุพัตรา             พอชมพู 
88 นางสาวศศิวรรณ          คําหอม 
89 นางสาวธาราทิพย        สุวรรณ 
90 นางสาวนันทิชา           ชยางกูร 
91 นายธีรวัฒน                 สรอยสุวรรณ 
92 นายอิสรา                    สอนม่ัน 
93 นายเอกพล                  เสริมเจริญกิจ 
94 นางสาวอรพรรณ         ปดมะริด 
95 นางสาวประไพพร        เอ่ียมเทียม 
96 นางสาวณัฐวีน            นารถ 
97 นายประยูร                 กิตติเจริญสินชัย 
98 นายกฤชนันท              ไสวารี 



99 นางสาววราพรรณ        จันทรคํา 
100 นายวณัฎฐ                  จังสิริวัฒนา 
101 นายกนกวิวัฒน            ขัดเงางาม 
102 นางสาวจิราพร             ทิวาสถาพร 
103 นางสาวพรทิพย           บัวแกว 
104 นางสาวนพวรรณ          ชะเอม 
105 นางสาวกัญญารัตน      เชื้อชม 
106 นางสาวจุฑามาศ        กาเตื่อย 
107 นางสาวสมัญญา        ภูศรีไม 
108 นางสาวกนกวรรณ      แสงแดง 
109 นางสาวฐาปนี             นาคี 
110 นางสาวณัฐกรทิพ       ซ่ือฐากร 
111 นายเจตณัฐ                  ศรจีํารูญ 
112 นางสาวปญจพาณ       ใหญคุม 
113 นางสาวสุวรรณา          คงคาไหล 
114 นางสาวสาวิตรี             บุญมา 
115 นายชานนท                  ล่ําวัฒนนนท 
116 นายจิรภัท                      ประพันธวรคุณ 
117 นางสาวสุทธนา             เกตุหิรัญ 
118 นางสาวฐิติชญา             ชีหรั่ง 
114 นางสาวสาวิตรี             บุญมา 

 

 



 

 
1. นางสาวศันสนีย  รับความสุข  สาขาการจัดการ 
2. นายณรงคชัย  ยิ้มไพร   สาขาการจัดการ 
3. นางสาวพวงเพชร  เกตุสุวรรณ  สาขาการจัดการ 
4. นางสาวจิตติมา  พรมพิลา  สาขาการจัดการ 
5. นางสาวสุภาวด ี  เดาะขุนทด  สาขาการตลาด 
6. นางสาวสุภาวด ี  โพธิ์สันเฑียะ  สาขาการตลาด 
7. นางสาวศิรามนตร ตรัยพัชรพงศ  สาขาการตลาด 
8. นายปรัชญา  ลบขํา   สาขาการตลาด 
9. นางสาวนรินทร  พงษพรต  สาขาการตลาด 
10. นางสาวพลอยตะวัน คงรักษา   สาขาการตลาด 
11. นางสาวรัติยาภรณ จุลพันธ   สาขาการตลาด 
12. นางสาวสุพรรัตน  สิริเลิศวรเกษม  สาขาการตลาด 
13. นางสาวจุรีพร  พิมพันธ   สาขาการตลาด 
14. นายธีรพัฒน  รวมพรสกุล  สาขาการตลาด 
15. นางสาววารินทร  จันทรศรี  สาขาการตลาด 
16. นายนพดล  บัวทอง   สาขาการตลาด 
17. นางสาวอุมาพร  ลิ้นทอง   สาขาเศรษฐศาสตร 
18. นายสมบูรณกิจ  ลิมปวิลาศ  สาขาเศรษฐศาสตร 
19. นางสาวณิชกานต ประพันธวรคุณ  สาขาเศรษฐศาสตร 
20. นางสาววรรณวิสา ลั่นอรัญ   สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
21. นายจิรภัทร  บูรณบุรุษธรรม  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
22. นางสาวกัลยา  สมบูรณ   สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 



23. นางสาวศิรารัตน  อ่ิมอุระ   สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
24. นายอลงกต  ศรีวีระกุล  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
25. นางสาวสุภาว ี  โคมนอย   สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
26. นายอัครพล  พิมพแจม  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
27. นางสาววรรณฤดี  สิงหาเทพ  สาขาการทองเท่ียว 
28. นายศิริวัฒน  นาวี   สาขาการทองเท่ียว 
29. นางสาวจรรยา  เห็มภูมิ   สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
30. นางสาวกมลทิพย  พลอยนิล  สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
31. นางสาววณิชยา  สายไหม   สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
32. นางสาวสินีนาถ  เมฆปลัด   สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
33. นางสาวศรัญญา  กตัญญสูตร  สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
34. นางสาววราภรณ  มูลเกตุ   สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
35. นางสาวเพชรดา  เถกิงสุข   สาขาโลจิสติกส 
36. นายกันตภณ  ดิษฐสุนนท  สาขาโลจิสติกส 
37. นางสาวสายใจ  เพ็งหนู   สาขาการบัญชี 
38. นางสาวรุงนภาพร เมตตา   สาขาการบัญชี 
39. นายกิตติธัช  ศักดาสาวิตร  สาขาการบัญชี 
40. นางสาวเสาวลักษณ ธูปพุม   สาขาการบัญชี 
41. นางสาวสุวรรณา  สะตะ   สาขาการบัญชี 
42. นางสาวชนันญา  หมันหลิน  สาขาการบัญชี 
43. นางสาวสุปราณี  ตรีเหลา   สาขาการบัญชี 
44. นางสาวศุภวรรณ  เพ็งพันธ   สาขาการบัญชี 
45. นายมนัญชัย  ปรินทอง  สาขาการบัญชี 
46. นางสาวอรวรรณ  กลิ่นกระสังข  สาขาการบัญชี 

47. นางสาวเกตุวดี  เสียนาสระ  สาขาการบัญชี (เทียบโอน) 

48. นางสาวปวีณา  ชางเจริญ  สาขาการบัญชี 

49. นางสาวดวงพร  นิยมทอง  สาขาการบัญชี 

50. นางสาวอรพรรณ  เทียมทันพุฒิกุล  สาขาการบัญชี 

51. นายอัคเดช  วงษชู   สาขาการบัญชี 

52. นางสาววงเดือน  โกมลศรี   สาขาการบัญชี 

53. นางสาวลลิตา  วงศสามารถ  สาขาการบัญชี 

54. นางสาวจินตหรา  เจ็กรัก   สาขาการบัญชี 

55. นางสาวสุภาลักษณ บุญลาด   สาขาการบัญชี 

56. นางสาวสุภาพร  ผองใส   สาขาการบัญชี 

57. นายสมพิศ  ทิพยสวาง  สาขาการบัญชี 

58. นางสาวขวัญเรือน กันหาวัน  สาขาการบัญชี 

59. นางสาวธนาภรณ  ฤกษธานี  สาขาการบัญชี 

60. นายธนากร  จงสัจจะธรรม  สาขาเทคโนสาระ 

61. นายอนิรุตน  งดสันเฑียะ 


