
ลําดับ ชื่อนักศึกษา นามสกุลนักศึกษา ชั้นเรียน

1 น.ส สุภัทตรา ปญญานิล ปวช.3/1

2 น.ส.หนิงทอง ละลา ปวช.3/1

3 นางสาว ศิริรัตน ยงถาวร ปวช.3/1

4 นางสาวศิรัณยา บุญเผื่อน ปวช.3/1

5 นภสร และแฟง ปวช.3/1

6 นางสาว จุฑามาศ บุญเสริม ปวช.3/1

7 นางสาวเอมมิกา สังเขป ปวช.3/1

8 สุภาวดี รุงรักษา ปวช.3/1

9 นพวรรณ  จันพิมพา ปวช.3/1

10 ลักษมี จันทรทุง ปวช.3/1

11 พัชราภา ยงถาวร ปวช.3/1

12 ศิรินภา บํารุงไทย ปวช.3/1

13 ศรีรัตน อนเปรม ปวช.3/1

14 ศราวุธ เหมือนสีภี ปวช.3/1

15 นางสาววรนุช แสงจันทร ปวช.3/1

16 พัณณิตา สุทธิพงศ ปวช.3/1

17 ดุษฎี สะโน ปวช.3/1

18 ชลธิชา ยงปรึกษา ปวช.3/1

19 จุฑามาศ บุญเสริม ปวช.3/1

20 นาย กฤตยชญ นรดี ปวช.3/1

21 จุฑารัตน โพธิ์มณี ปวช.3/2

22 บุศรินทร จอมมาลา ปวช.3/2

23 อินทิรา ดาวเรือง ปวช.3/2

24 อรรคพล  สัมฤทธิ์ผล ปวช.3/2

25 ศักดิ์สิทธิ์ สุขสุยนต ปวช.3/2

26 ปญจพล ทองพันชั่ง ปวช.3/3

27 น.ส.จุฑารัตน อนเกษม ปวช.3/3

28 พรรวษา เต็มวงศตระกูล ปวช.3/3

29 สรัลชนา แซเจีย ปวช.3/3

30 ปาริชาติ สุขยามยน ปวช.3/3

31 นางสาว บัณฑิตา ฮงเจริญ ปวช.3/3

32 นายชุติเดช *านอน ปวช.3/3

33 สราลี โสมานันท ปวช.3/3

34 ศศิวิมล คงปน ปวช.3/3

35 เยาวเรศ จิตมั่น ปวช.3/3

36 เพชรรัตน ทองแมน ปวช.3/3

37 นพรัตน ทองสุขดี ปวช.3/3

38 จีรภา ตาลปอก ปวช.3/3



39 ธนวินท คชรักษ ปวช.3/3

40 อิศรา งค กู ล พวงจันทร ปวช.3/3

41 เจนจิรา สีหาบัณดษิฐ ปวช.3/3

42 คมกริช ดอนไพร ปวช.3/3

43 ณัฐพงศ ทวีลาภ ปวช.3/3

44 นางสาวพัชรีพร นฤภัย ปวช.3/3

45 ปยะธิดา สอนจันทร ปวช.3/3

46 เถลิงเกียรติ  ประกอบการ ปวช.3/3

47 กานต แกวคํา ปวช.3/3

48 รัตนากร ศิริธรรมจักร ปวช.3/4

49 อภิญญา บุญรอด ปวช.3/4

50 น.ส.ฐิติรัตน คลายคดี ปวช.3/4

51 น.ส. รสจริน รมมะเรงิ ปวช.3/4

52 น.ส.สุภาพร เลาโดยวรโชติ ปวช.3/5

53 ไพรินทร ศรประจักรชัย ปวช.3/5

54 นพวรรณ คงย่ิงหาญ ปวช.3/5

55 น.ส.ศิรินาฐ บุญมี ปวช.3/5

56 ปองฤดี ขวัญยาใจ ปวช.3/5

57 สุกฤตา  ศิริเกตุ ปวช.3/5

58 นางสาวอาทิตติยา ศรีเตชะ ปวช.3/6

59 มาระตี ฤทธิจันทร ปวช.3/6

60 สุภาภรณ ปญใจ ปวช.3/6

61 พรสวรรค  จรัสชัยวรรณา ปวช.3/6

62 ภรณทิพย กาโท ปวช.3/6

63 อินธิทรา พรอมมูล ปวช.3/6

64 ธนดล หลายเกตุ ปวช.3/6

65 สุชาดา สุดดี ปวช.3/6

66 มนตรี ทองทิพย ปวช.3/6

67 แกวมณี ทักษิณประภา ปวช.3/6

68 นางสาวเพชรรัตน    อิ่มรอ ปวช.3/6

69 ปรียานุช จันทร ปวช.3/6

70 อริศรา บุรินรัมย ปวช.3/6

71 นางสาวณิดา สายโรจน ปวส.2/1-1

72 นางสาวอาริสา วันขวัญ ปวส.2/1-1

73 นางสาว จันทรทิมา หมัดยูกบ ปวส.2/1-1

74 จุฑาทิพ ปญจารุ ปวส.2/1-1

75 กัญญาณี โยธากุล ปวส.2/1-1

76 น.ส.อมรทิพย เทียมเงิน ปวส.2/1-1

77 สุดเขต สีหานาม ปวส.2/1-1



78 นางสาวปยะฉัตร ศรใีส ปวส.2/1-1

79 พรรณวดี เหมือนประโคน ปวส.2/1-1

80 อริสา วิงวอน ปวส.2/1-1

81 จยารี ลี้ประเสริฐ ปวส.2/1-1

82 นางสาวญาณิน สายพราว ปวส.2/1-1

83 นางสาวรัชดาพร ดวงจิตร ปวส.2/1-1

84 ปวีณา คลายก่ิง ปวส.2/1-1

85 นวลพรรณ ทองหลั่น ปวส.2/1-1

86 สุภัชชา บุญนาค ปวส.2/1-2

87 ภควัต สี่เหลี่ยมงาม ปวส.2/1-2

88 จิตพิมล พาสาแกว ปวส.2/1-2

89 อํานาจ ปุงคานนท ปวส.2/1-2

90 จันทรจิรา หมัดยูกบ ปวส.2/1-2

91 วิรัลยุพา ศิริมาลย ปวส.2/1-2

92 นางสาวธีระภรณ ออนคํา ปวส.2/1-2

93 นางสาวสุพิตา บํารุงนางาม ปวส.2/1-2

94 กัณฐิกา ฝางคํา ปวส.2/1-2

95 เพ็ญนภา ผลานิสงค ปวส.2/1-2

96 อนอนงค ศรวีะโสภา ปวส.2/1-2

97  โสภา แซวาง ปวส.2/1-2

98 สุทธิกานต ภาษิต ปวส.2/1-2

99 นันทนา ปดไธสง ปวส.2/1-2

100 กนกวรรณ สมพอง ปวส.2/1-2

101 นางสาวพนิดา คุมปอม ปวส.2/1-2

102 ชลธิชส ลามณี ปวส.2/1-2

103 นางสาว มาตา หิมโสภา ปวส.2/1-2

104 น.ส. สุพัฒศร ศรีคําทา ปวส.2/1-2

105 รัตนา บอแฉ ปวส.2/1-2

106 มุกรวี มินเจริญ ปวส.2/1-2

107 ภัทรทรา ภูคงคํา ปวส.2/1-2

108 นิชธาวัลย อุปจักร ปวส.2/1-2

109 กัลยาณี เพชรรัตน ปวส.2/1-2

110 อินทนิน ศรสีุทธา ปวส.2/1-2

111 สิรีธร คาํบุญเรอืง ปวส.2/1-2

112 นิภาพร อิ่มสมบัติ ปวส.2/1-2

113 นางสาวมัลลิกา สุขนาคะ ปวส.2/1-2

114 พัชราภรณ มุสิกสาร ปวส.2/1-2

115 น.ส สุพรรณี สิงหมอ ปวส.2/1-2

116 รจนกร ปนมา ปวส.2/1-2



117 กนิษฐา รัตนวัน ปวส.2/1-2

118 นางสาว อารียา เหลาใหญ ปวส.2/1-2

119 อนุตตรีย เดชพร ปวส.2/2-1

120 วิภา งามเฉลียว ปวส.2/2-1

121 ณัฐวดี นิลบุตร ปวส.2/2-1

122 น.ส.นลนีย โพธิ์ขาว ปวส.2/2-1

123 นางสาวสาริญา เรอืงอราม ปวส.2/2-1

124 นางสาวชลธิชา มกกงไผ ปวส.2/2-1

125 จิณณพัต บุญกลิ้ง ปวส.2/2-1

126 พรพรรณ พุทฒสร ปวส.2/2-1

127 นิรมล สุขประเสริฐ ปวส.2/2-1

128 นางสาวกรกมล อิ่มละเอียด ปวส.2/2-1

129 น.ส.ชีวนุช เลาเดชวรโชติ ปวส.2/2-2

130 รจนา สายปาน ปวส.2/2-2

131 นภาพรรณ แซตั้ง ปวส.2/2-2

132 นางสาวปวันรัตน จุยสีแกว ปวส.2/2-2

133 วราพร ชัยศรี ปวส.2/2-2

134 นิศรา สุพรรณนอก ปวส.2/2-2

135 สุภัสสรา บุญนาค ปวส.2/2-2

136 มลิวัลย ศรภีักดี ปวส.2/2-2

137 ดวงพร สงวนรักษ ปวส.2/2-2

138 นางสาวเนตรนภา หมัดนุช ปวส.2/2-2

139 ธฤษวรรน แสงทอง ปวส.2/2-2

140 อารียา กุลรอด ปวส.2/2-2

141 อรยา งามนวล ปวส.2/2-2

142 น.ส สุนีย เปยมศิริ ปวส.2/2-2

143 ศิรประภา เตาทอง ปวส.2/2-2

144 พัชราภรณ สีแสด ปวส.2/2-2

145 เฉลิมพล ศรีพงษ ปวส.2/2-2

146 สุญาพร บุดดี ปวส.2/2-2

147 สาลินี ดีเจริญ ปวส.2/2-2

148 น.ส.ฉัตรพลอย ดิษฐาพร ปวส.2/3-1

149 สุดเขตต อุทัยรัตน ปวส.2/3-1

150 นางสาว กฤษณา เจะมัด ปวส.2/3-1

151 น.ส.พรรณราย ณ ทองดี ปวส.2/3-1

152 นางสาวพรพิมล บุญทัพ ปวส.2/3-1

153 นายนัฏฐวุฒิ นิยม ปวส.2/3-1

154 น.ส.ปยวรรณ ปญญาคํา ปวส.2/3-1

155 ดวงกมล วีระสุข ปวส.2/3-1



156 นางสาว ปยวรรณ ปญญาคํา ปวส.2/3-1

157 ณัตตยา ตอซอน ปวส.2/3-1

158 ฉัตรฤทัย ใจอุน ปวส.2/3-1

159 จุฑามาศ แซซี ปวส.2/3-1

160 กาญจนา นิเรียงรัมย ปวส.2/3-1

161 ปวิชญาดา มาตรภูธร ปวส.2/3-1

162 ธัญเรศ ประเสริฐพันธุ ปวส.2/3-1

163 วิพาดา พักนอย ปวส.2/3-1

164 นายอนนท หงษประสิทธิ์ ปวส.2/3-1

165 จิรวัฒน ทองกุลี ปวส.2/3-1

166 สุกัญญา ดีมิตร ปวส.2/3-1

167 อภิวัฒน อยูหาด ปวส.2/3-1

168 บดินทรชัย รักการ ปวส.2/3-1

169 นาย พีม พันพูล ปวส.2/3-2(1)

170 ศิริวรรณ การธนะศาษฐ ปวส.2/3-2(1)

171 นางสาวสันตหทัย เเหยมเจียม ปวส.2/3-2(1)

172 ภัทราพร กระจาง พจน ปวส.2/3-2(1)

173 อรอุษา ไหมทอง ปวส.2/3-2(1)

174 อมรเทพ ภักดี ปวส.2/3-2(1)

175 อนุสรา แสนสุข ปวส.2/3-2(1)

176 สุมิตรา กุลวิเศษ ปวส.2/3-2(1)

177 ชลดา บุรีมาศ ปวส.2/3-2(1)

178 พลอยไพลิน เสียงเพราะ ปวส.2/3-2(1)

179 นางสาวรัตติวัลย เจนวงศาธนรัตน ปวส.2/3-2(1)

180 น.ส.อัจฉนิยาพร ภูนอก ปวส.2/3-2(1)

181 เกตวลี พวงจําปา ปวส.2/3-2(1)

182 นพรัตน ฉันทสัมพันธ ปวส.2/3-2(1)

183 สุรียพร เมฆบริสุทธิ์ ปวส.2/3-2(1)

184 รุจิรา ทองหอง ปวส.2/3-2(1)

185 เกศ รา  รุง ฉวี ปวส.2/3-2(1)

186 คณศิร ละอูป ปวส.2/3-2(1)

187 นายเทวัญ จันทร ปวส.2/3-2(1)

188 น.ส.ยุภาพร องอินทร ปวส.2/3-2(1)

189 เปรมจิรา อินรันต ปวส.2/3-2(1)

190 นางสาวจุฑามาศ ทองดี ปวส.2/3-2(1)

191 นางสาว จิราภรณ พุทธสาดแสง ปวส.2/3-2(1)

192 สุทิษา เมฆบริสุทธิ์ ปวส.2/3-2(1)

193 นายปฐมาดนัย กุดารัมย ปวส.2/3-2(1)

194 อังคณา ปราณี ปวส.2/3-2(1)



195 โอบนิธิ นาลาด ปวส.2/3-2(1)

196 มณทิชา ซุยเสนา ปวส.2/3-2(1)

197 สุวิชา   ปนโป ปวส.2/3-2(1)

198 เกรียงไกร พวงเหล็ก ปวส.2/3-2(1)

199 อารีรัตน แสงสองชั้น ปวส.2/3-2(1)

200 อารีรัตน แสงสองชั้น ปวส.2/3-2(1)

201 น.ส.วิลิน แกวกุลา ปวส.2/3-2(1)

202 จุฑามาศ สุขงาม ปวส.2/3-2(2)

203 สหรัฐ โอชาวงษ ปวส.2/3-2(2)

204 สุรชัย สรางไร ปวส.2/3-2(2)

205 รัตนา แจงจํารัส ปวส.2/3-2(2)

206 มินตรา  โตภาพ ปวส.2/3-2(2)

207 สุรศักดิ์ ทะเริงรัมย ปวส.2/3-2(2)

208 น.ส.กวินภัค เชื้อคําฮด ปวส.2/3-2(2)

209 จันทรเพ็ญ ไกรษรศรี ปวส.2/3-2(2)

210 อัมพร อินทรสม ปวส.2/3-2(2)

211 นางสาวขวัญกมล หายะ ปวส.2/3-2(2)

212 ขวัญกมล หายะ ปวส.2/3-2(2)

213 วรรณวิษา ภูภักดี ปวส.2/3-2(2)

214 วิลาวัลย หาญจันทร ปวส.2/3-2(2)

215 วิธรากร หาญจันทร ปวส.2/3-2(2)

216 เปรมกมล รัตนศรี ปวส.2/3-2(2)

217 ชัญญานุช แสนกรุง ปวส.2/3-2(2)

218 จุรีมาศ แกวบัวพาน ปวส.2/3-2(2)

219 นิตยา ใจเขียว ปวส.2/3-2(2)

220 รติวัน พวงแพ ปวส.2/3-2(2)

221 น.ส.ทิพยติพร แกวธรรม ปวส.2/3-2(2)

222 ตวงรัตน จันทรสอน ปวส.2/3-2(2)

223 ณัฐมน บุญเลี้ยง ปวส.2/3-2(2)

224 ฐิติรัตน โตงกะโพง ปวส.2/3-2(2)

225 สุกัญญา ประรินทรทอง ปวส.2/3-2(2)

226 นาย สิทธิโชค ลายลักษณ ปวส.2/3-2(2)

227 สุกัญญา ศรียา ปวส.2/3-2(2)

228 นาย พงศกร ปริปุรณะ ปวส.2/3-2(2)

229 จักรพรรดิ์ เพชรถึก ปวส.2/3-2(2)

230 อมลวัทน พิสภา ปวส.2/3-2(2)


