
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ
ค ำ

น ำหน้ำ
ช่ือ สกุล

1 6122110001 นางสาว กมลวรรณ บุญบุรี
2 6122110003 นางสาว กุลฉัตร  เหล่าหล้า
3 6122110005 นางสาว ขวัญนิดา หงษ์สมดี
4 6122110006 นาย คณานนต์ กะวะนิช
5 6122110007 นาย จตุพล ขันติยู
6 6122110009 นางสาว จิดานันท์ ศูนย์ศร
7 6122110011 นางสาว ฉัตรแก้ว สร้อยเสนา
8 6122110012 นางสาว ชลิตา อุปริมาตร์
9 6122110013 นาย ชาญณรงค์ ผิวอ่อน
10 6122110014 นาย ชานนท์ สายสิน
11 6122110015 นางสาว ชินรัตน์ ศรีดี
12 6122110016 นาย ชุติเทพ ธรรมบันเทิง
13 6122110017 นางสาว ญาณิศา ไตรผล
14 6122110018 นาย ฐาปกร สัจญาญวรัตน์
15 6122110019 นางสาว ฐิติพันธ์ จันทมาตย์
16 6122110020 นาย ณัฐกร ทะนุจันทร์
17 6122110021 นาย ณัฐวุฒิ เจริญราช
18 6122110022 นางสาว ดวงกมล พลวงค์ษา
19 6122110023 นางสาว ดวงฤทัย ขายฝ้าย
20 6122110025 นาย เถลิงเกียรติ ศิลาชัย
21 6122110026 นาย ทรงพล จันทะลือ
22 6122110027 นาย ทักษ์ วิไล
23 6122110028 นาย ธงไทย ศิริขันธ์
24 6122110029 นาย ธนกร ยศปรสงค์
25 6122110030 นาย ธนพนต์ จันทะลือ
26 6122110031 นางสาว ธนาภา วงศ์กฤษณ์
27 6122110032 นาย ธนาฤทธ์ิ บัวข า
28 6122110033 นาย ธีระพงษ์ ทินนัง
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29 6122110034 นาย นพดล พิณพาทย์
30 6122110035 นาย นัทธมน มนเทียร
30 6122110036 นางสาว นันทิยา กาบุตร
31 6122110037 นางสาว นิตยา ค าสิงห์
32 6122110038 นางสาว นิลาวัลย์ ผาใต้
33 6122110039 นางสาว ปณวรรณ จันทร์อินทร์
34 6122110040 นางสาว ปนิดา พุ่มประดับ
35 6122110041 นางสาว ประภัสสร กิมอินทร์
36 6122110042 นางสาว ปิยกานต์ ใจยืน
37 6122110044 นาย ผดุงเกียรติ สามานิตย์
38 6122110045 นางสาว พรชิตา ยังดี
39 6122110010 นางสาว จิราภรณ์ ปากดี**
40  
41
42
43
44
45
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1 6122110046 นางสาว พรธิดา วงค์คะสุ่ม
2 6122110047 นางสาว พรศิริ ฟองอ่อน
3 6122110048 นาย ไพศาล แก้วแสน
4 6122110049 นาง เฟ่ืองฟ้า เบ้าหล่อ
5 6122110050 นาย ภาราดล บิดร
6 6122110051 นางสาว ภาวินี บัวพิน
7 6122110052 นางสาว มัลลิกา กายะเสนา
8 6122110053 นาย ยศนนท์ ลินทะ
9 6122110054 นาย ยุทธนา บัวชุม
10 6122110055 นางสาว รัชนีกร แสงดี
11 6122110056 นางสาว รัชนีกร ลาแสน
12 6122110057 นางสาว รัชนีกร ขายฝ้าย
13 6122110058 นาย ราเชนทร์ คล่องแคล่ว
14 6122110059 นาย รุ่งทวี นาอุดม
15 6122110060 นางสาว ลลิตพรรณ บุญอาจ
16 6122110061 นางสาว ละมัย บุญหาญ
17 6122110062 นางสาว วริยา ถ่ินตองโขบ
18 6122110063 นางสาว วลัยนุช เหวยยะไทย
19 6122110064 นางสาว วาสนา ธงวิชัย
20 6122110065 นางสาว วิภาวรรณ ทองสัมฤทธ์ิ
21 6122110066 นางสาว วิภาวี ดาสุภี
22 6122110067 นางสาว วิศิษฎ์ ค ามุงคุล
23 6122110068 นาย ธีระยุทธ แก้วก่ิง
24 6122110070 นางสาว ศยามล ชนะล าทอง
25 6122110071 นางสาว ศิริกานดา เสนจันตะ
26 6122110072 นางสาว ศิริพร แสงรุ้ง
27 6122110073 นางสาว ศุตธิฏา โพธิบูรณ์
28 6122110074 นาย ศุภกร ทาศรีภู
29 6122110075 นาย สราวุฒิ ชนะเคน
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30 6122110076 นางสาว สุดารัตน์ ขันติยู
31 6122110077 นางสาว สุธาสินี ศรีงาม
32 6122110078 นางสาว สุพัตรา ดาสุภี
33 6122110079 นางสาว สุภัสสร พิลาหลง
34 6122110080 นางสาว สุภาพร หล่อนส่ิว
35 6122110081 นาย สุรสิทธ์ิ ปานุเวช
36 6122110082 นาย สุริยา เชิดชู
37 6122110083 นาย เสกสรร ศรไชยยา
38 6122110084 นางสาว ฤทัยรัตน์ พุดแดง
39 6122110085 นาย อนุทัศน์ นาคยศ
40 6122110086 นาง อรยา สุวอ
41 6122110087 นางสาว อรอนงค์ หล่อนส่ิว
42 6122110088 นาย อัครชัย ประสมบูรณ์
43 6122110090 นาย นิพนธ์ จันทะหงษ์
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1 6122110091 นาย ภัชรพล แสนหวัง
2 6122110092 นาย พิชิต เอ้ือวงศ์
3 6122110094 นางสาว สุรีมาศ ค าหอม
4 6122110095 นางสาว อรทัย โคตรพันธ์
5 6122110096 นาย คุณากร หม่ิงทอง
6 6122110098 นาย ณัฐวัฒน์ หาญจิต
7 6122110099 นาย สมรักษ์ เนตรวงค์  

8 6122110100 นาย สิทธิศักด์ิ หาญจิต
9 6122110101 นาย ภานุพงศ์ แข็งแรง
10 6122110102 นางสาว ภัสรา วงศ์เครือสอน
11 6122110103 นาย พัทยา ขายฝ้าย
12 6122110105 นางสาว อุบล คะตะโคตร์
13 6122110106 นางสาว สาวิตรี คะตะโคตร์
14 6122110107 นางสาว พอยไพลิน นนทสิง
15 6122110108 นางสาว จิราพัชร นนทสิง
16 6122110109 นาย ณัฐวุฒิ ทุมผา
17 6122110110 นาย ธันวา พอกพูนดี
18 6122110111 นางสาว วิจิตรา โพธารินทร์  

19 6122110112 นางสาว วราภรณ์ แพงโคตร**
20 6122110113 นาย เมธา พละศูนย์
21 6122110114 นาย ชิตพล เทศไธสง
22 6122110115 นาย อรรถพงษ์ พวงบุพผา
23 6122110117 นาย กิตติธร ก้อนทอง
24 6122110118 นางสาว ธนาพร ต้นโพธ์ิ
25 6122110119 นางสาว สุทธิดา จ าปาหอม
26 6122110120 นาย ญาณกิตต์ กตะศิลา
27
28
29
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1 6122210002 นางสาว เครือฟ้า ดีอาสนา
2 6122210004 นางสาว น้ าทิพย์ ทิวะพล
3 6122210005 นางสาว นิจจารีย์ ไชยเลิศ
4 6122210006 นางสาว นิตยา พิมพาทอง
5 6122210007 นางสาว บอนน่ี จ าปาโท
6 6122210009 นางสาว เอมอร ศรีมะณี
7 6122210011 นางสาว กริษฐา แสงจันทร์
8 6222210026 นางสาว จิราวรรณ รัตนวงค์
9 6222210027 นางสาว นิลาพร พะยอม
10 6222210028 นางสาว พลอย เมืองคง
11
12
13
14
15
16
17
18
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1 6122310001 นางสาว กัณนิกา เมาลี
2 6122310002 นาย ขจรเกียรติ โกพลรัตน์
3 6122310003 นาย คมสัน กองแก้ว
4 6122310005 นาย เจริญชัย เหวยยะไทย
5 6122310006 นาย ชนภัทร ปานก้อม
6 6122310007 นาย ณัฐวุฒิ สารีบุตร
7 6122310009 นางสาว ธัญญรัตน์ กุลธวัชชินันท์
8 6122310010 นางสาว นภาพร โพธิสา
9 6122310011 นางสาว นิตยา พลแสน
10 6122310012 นางสาว ปณิตา ค าสาย
11 6122310014 นาย เป็นหน่ึง เอ่ียมกล้า
12 6122310015 นาย พงศธร สีสองเมือง
13 6122310016 นางสาว มาลินี ค าเหลา
14 6122310018 นาย วรวุฒิ สีสองเมือง
15 6122310019 นาย วิภพ อรัญโชติ
16 6122310020 นาย วีระพงษ์ ลาสันเทียะ
17 6122310023 นางสว สุกัลยา เช้ือค าสด
18 6122310024 นางสาว สุธิดา สุขเขียว
19 6122310025 นาย สุรศักด์ิ นาโควงษ์
20 6122310027 นางสาว หิรัญญิกา มีลา
21 6122310028 นางสาว อรญา เชียงไขแก้ว
22 6122310029 นางาสว อรอนงค์ ศรีขว่าง
23 6122310031 นาย อัมรินทร์ สุนิยาพร
24 6122310033 นาย นนทวัฒน์ ทุ่มโมง
25 6222310020 นางสาว ดาว ผ่องศรี

ย้ายไปเรียน ปวส.การตลาด 1/62

บัญชีเรียกช่ือ นักเรียน นักศึกษำ ปวช.ปีท่ี 2 / 5
สำขำกำรตลำด



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

26 6222310021 นางสาว ดวงทอง บุญปลูก
27 6222310022 นางสาว ทัศนี หวันน้อย
28 6222310023 นางสาว ชนากานต์ วังง้ิว
29 6222310024 นางสาว ฉัตรธิดา แฮแก้ว
30 6222310025 นางสาว พันธ์วิรา แก้วจา
31 6222310026 นางสาว อริยา ปัญญา
32 6222310027 นางสาว ผกาแก้ว สุยะน้อย
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1 6122410001 นางสาว ชลธิชา ชะนะบัว
3 6122410003 นางสาว อุไรพร สุขโสม
4 6122410004 นางสาว ลักษิกา โพนแก่น
5 6122410005 นางสาว อารีณา กาละพันธ์
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