
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   งานวิชาการและวิจัย  หน่วยทะเบียนและวัดผล)โทรศัพท์ 08 0145 4753   

ท่ี  อว ๐655.๑๔/        วันท่ี         ตุลาคม  2563           

เร่ือง  ขออนมุัติประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2564  
 

เรียน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

  ตามที่ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที ่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      
ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตา แนะแนวสญัจร 
รอบที่ 1 นั้น   

  ในการนี้  งานวิชาการและวิจัย ขออนุมัตปิระกาศรายช่ือผู้ที่มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาใน
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564  รอบโควตาแนะแนว
สัญจร รอบที่ 1 ในแต่ละสาขาวิชา รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

(นางสาวกรวิษา  ร่มรื่น) 
หัวหน้าหน่วยทะเบียนและวัดผล 
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ประกาศวิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เรื่อง    ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  ๒๕64 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 1 
__________________________________ 

  ตามที่ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      
ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร 
รอบที่ 1 นั้น   
  ในการนี้  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการสรุปผลรายช่ือผู้ที่มีความ
ประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อ เป็นที่เรีนบร้อยแล้ว ขอประกาศรายช่ือผู้ที่มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาใน
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564  รอบโควตาแนะแนว
สัญจร รอบที่ 1 ในแต่ละสาขาวิชา (ตามรายช่ือบัญชีแนบท้ายประกาศ )และมีข้ันตอนดังนี้    

        วันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ 
วันที่ 14  ตุลาคม 2563 ประกาศราย ช่ื อผู้ ผ่ านการ คั ด เลื อก เข้ า ศึ กษ าต่ อ             

ทางเว็ปไซต์ http://cht.rmutsv.ac.th/  

  ประกาศ  ณ  วันที่        ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕63  

 

 

 

 
     

 
 

 
 

   (นางฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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รายชื่อผูม้ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  

 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 

ลำดับ ชื่อ  -  สกุล เบอร์โทร์ สาขา โรงเรียน 

1 นางสาววีรยา สำนักพงศ์ 099-2986079 การท่องเที่ยว คันธพิทยาคาร 

2 นางสาววิราวรรณ อยูส่ำราญ 090-2124691 การท่องเที่ยว คันธพิทยาคาร 

3 นางสาวเอกลักษณ์ ช้างขาว 064-7122575 การท่องเที่ยว คันธพิทยาคาร 

4 นางสาวสุทธิดา สงิห์อินทร ์ 098-7046522 การท่องเที่ยว คันธพิทยาคาร 

5 นายพัสกร หาดเลา 080-9472630 การท่องเที่ยว คันธพิทยาคาร 

6 นายอนุชา พิชัยรัตน์ 093-6128999 การท่องเที่ยว คันธพิทยาคาร 

7 นางสาวพิมลทิพย ์ปานเนียม 097-1723618 การท่องเที่ยว คันธพิทยาคาร 

8 นางสาวยุวธิดา หะเทศ 098-0354722 การท่องเที่ยว คันธพิทยาคาร 

9 นางสาวธารารัตน์ ปักษี 089-7333913 การท่องเที่ยว คันธพิทยาคาร 

10 นางสาวบปุผา ชุมฤทธ์ิ 097-3418489 การท่องเที่ยว คันธพิทยาคาร 

11 นายวีระพงศ์ ชุมช่วย 095-3212698 การท่องเที่ยว คันธพิทยาคาร 

12 นางสาวณัฏฐณิชา หลกัขัน 064-7324934 การท่องเที่ยว คันธพิทยาคาร 

13 นางสาวรัตนา หมินหมูด 062-2021249 การท่องเที่ยว จุ๋งฮัวโซะเซียว 

14 นายเสฏวุฒ ิฤทธิเดช 092-7928375 การท่องเที่ยว จุ๋งฮัวโซะเซียว 

15 นายกฤษธิศักดิ์ สุวรรณวัฒน ์ 065-3545758 การท่องเที่ยว จุ๋งฮัวโซะเซียว 

16 นายฑิิวัตถ์ ช่วยพิชัย 098-0670780 การท่องเที่ยว จุ๋งฮัวโซะเซียว 

17 นางสาวรริสรา เสลร่าษฏร์ 097-9452838 การท่องเที่ยว จุ๋งฮัวโซะเซียว 

18 นางสาวสุจุรรยา ขวัญเมือง 093-6169166 การท่องเที่ยว จุ๋งฮัวโซะเซียว 

19 นางสาวสโรชา แก้วแหลมหญ้า 095-0151080 การท่องเที่ยว จุ๋งฮัวโซะเซียว 

20 นางสาวปรียานันท์ หาดเด็น 093-6637819 การท่องเที่ยว จุ๋งฮัวโซะเซียว 

21 นางสาวพรทิพย์ ชูเชิด 098-0439783 การท่องเที่ยว จุ๋งฮัวโซะเซียว 

22 นางสาวอรญา ด้วงเมือง 065-0962176 การท่องเที่ยว จุ๋งฮัวโซะเซียว 

23 นายสุภัทร อูเส็น 064-3433511 การท่องเที่ยว จุ๋งฮัวโซะเซียว 



24 นายพชรพล โสะพันธ์ 096-1145639 การท่องเที่ยว จุ๋งฮัวโซะเซียว 

25 นางสาวหฤทัย เจิมสุวรรณ 062-0717058 การท่องเที่ยว เทศบาล 6 วัดตันฯ 

26 นางสาวสาทกิา เสียมไหม 093-6354248 การท่องเที่ยว วิเชียรมาตุ 2  

27 นางสาวนิภาพร ชูเอียด 062-2418372 การท่องเที่ยว วิเชียรมาตุ 2  

28 นางสาวมลฑาทิพย ์มิตรเดช 065-4163682 การท่องเที่ยว วิเชียรมาตุ 2  

29 นางสาวแพรวนภา จันทรห์ลัง 099-3451514 การท่องเที่ยว วิเชียรมาตุ 2  

30 นางสาวยุวดี แซ่แต ้ 063-0618330 การท่องเที่ยว สิเกาประชาผดุงวิทย ์

31 นางสาวเจนจริา คงชู 093-7284407 การท่องเที่ยว สิเกาประชาผดุงวิทย ์

32 นางสาวเกตน์นิภา บ่อม่วง 098-7572714 การท่องเที่ยว สิเกาประชาผดุงวิทย ์

33 นายนัฐพล ไชยชูพล 063-0156039 การท่องเที่ยว สิเกาประชาผดุงวิทย ์

34 นายปุณยวัจน์ เขาบาท 080-9384522 การท่องเที่ยว สิเกาประชาผดุงวิทย ์

35 นางสาวกมลรัตน์ แสงอาทิตย์ 092-9159774 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

36 นายวรพัฒน ์นาแจ้ง 061-2356138 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

37 นางสาวธารทิพย ์ฤทธ์ด ี 098-6979042 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

38 นางสาวจริาพร เส็นจาง 063-7911401 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

39 นางสาววิภาดา ทองสุข 065-4106649 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

40 นายนนทวัฒน์ จันทร์เกต ุ 061-2818205 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

41 นางสาวลลิตวดี พิชัยรัตน์ 084-0547634 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

42 นางสาวสุพรรษา แก้วบัวสง 093-7360207 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

43 นายณัฐวัตร บัวแก้ว 065-4121528 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

44 นางสาวภัทราภรณ์ มาลาวะ 095-5328218 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

45 นางสาววรนุช สร้างตั้น 093-7307322 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

46 นางสาวจิดาภา โพชสาล ี 098-7192142 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

47 นางสาวสุกญัญา ผาป้อง 093-7125279 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

48 นางสาววลัยลกัษณ์ จันทรท์อง 061-2504509 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

49 นางสาวพรสุภาวดี นะวะกะ 096-0853708 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 



50 นางสาวนิตินัฐดา หวันแอ 096-8061306 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

51 นางสาวกฤตธีรา ซำฮกตั้น 095-8315910 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

52 นางสาวนิศาชล หนูปาน 097-9687301 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

53 นางสาวพิมพกิา แก้วพิทกัษ์ 064-6091815 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

54 นางสาวอรทัย นะวะกะ 098-9269382 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

55 นางสาวฐิติมา มัธยันต ์ 065-0254326 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

56 นางสาวฑิตฐิตา เรอืงนะ 095-9411711 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

57 นางสาวช่อเพชร เดมิลิม่ 095-4259637 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

58 นายจักรรินทร์ แซ่คู้ 084-9959251 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

59 นางสาวกัญญาณัฐ นาบิน 064-2375886 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

60 นางสาวภัทธวลักษณ์ ประยรูศักดิ ์ 098-0194302 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

61 นายธีรยุทธ ขันชู 080-9956085 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

62 นางสาวรินธิกาล ชูชาติ 064-7174023 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

63 นายวาทิตย์ นวลนาค 089-9256016 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

64 นางสาวมฑลุัดดา วิเชียร 096-6898497 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

65 นางสาวลักขณา จำไทร 093-5860047 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

66 นางสาวจุฑาภรณ์ ฤทธ์ิเดช 064-6967506 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

67 นางสาวสริีธร เส็นจาง 064-2626822 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

68 นางสาวอชิรวดี ทิพย์กล่อม 093-6015184 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

69 นางสาวสรินทิพย ์ยุนุ้ย 096-9469257 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

70 นางสาวสุธิดา บรริักษ์ 095-9761935 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

71 นางสาวจุฬารัตน์ กงัแฮ 061-7102661 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

72 นางสาวศิวิมล ช่วยเกลี้ยง 099-5630971 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

73 นางสาวมาวดี ทพิย์ศร ี 083-4807263 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

74 นางสาวอาภาภัทร เภอสม 098-7343193 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

75 นายสุกฤต ใสสงค์ 069-7046641 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 



76 นางสาวภัณฑิรา วงจันทร์น้อย 063-8705610 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

77 นางสาวดาหวัน พลเลง่ 061-1890722 การท่องเที่ยว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

78 นางสาวเบญจพร นวลสุวรรณ 094-5835091 การท่องเที่ยว สภาราชินี  2 

79 นางสาวก้องภิดาภร แก้วกล้า 093-6065608 การท่องเที่ยว สภาราชินี  2 

80 นางสาวอรกัญญา พลูสมบัต ิ 065-7262431 การท่องเที่ยว สภาราชินี  2 

81 นางสาวปรีชาภรณ์ ศรีสมบัติ 096-0626601 การท่องเที่ยว สภาราชินี  2 

82 นางสาวนวัตภรณ์ ชันกิตติกุล 093-9293011 การท่องเที่ยว สภาราชินี  2 

83 นางสาวภัคนานต์ ปิ่นอยู่ 063-8705920 การท่องเที่ยว สภาราชินี  2 

84 นางสาวอลิชา ด่านสร้อย 082-7201856 การท่องเที่ยว สภาราชินี  2 

85 นางสาวหนึง่ฤทัย ยงค์ประเดิม 091-8570671 การท่องเที่ยว สภาราชินี  2 

86 นางสาววาสนา ชูเงิน 098-0701013 การท่องเที่ยว สภาราชินี  2 

87 นางสาววิรดา จันทร์ด้วง 095-0420960 การท่องเที่ยว สภาราชินี  2 

88 นางสาวนิศามณี คงทองคำ 093-7902306 การท่องเที่ยว สภาราชินี  2 

89 นางสาวภารตี ขาวเนียม 064-8848497 การท่องเที่ยว สภาราชินี  2 

90 นางสาวยีเหลง็ ติง 091-8243129 การท่องเที่ยว สภาราชินี  2 

91 นางสาวภัทรวดี ศิลปจาวรรกุล 062-0435933 การท่องเที่ยว สภาราชินี  2 

92 นางสาวปนัดดา ดำรงศักดิ์วิรุฬห ์ 096-2253757 การท่องเที่ยว สภาราชินี  2 

93 นางสาวรสุสุคนธ์ แซ่เอียบ 083-2400213 การท่องเที่ยว สภาราชินี  2 

94 นางสาวน้องนุช สมประสงศ์ 095-9541723 การท่องเที่ยว รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

95 นางสาวเกษร วรรณวัดค์ 095-0438028 การท่องเที่ยว รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

96 นางสาวสริิภัทร แสงหริัญ 095-0124079 การท่องเที่ยว รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

97 นางสาวจิารุวรรณ พูดเพราะ 065-3700679 การท่องเที่ยว รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

98 นางสาวกนกรรณ ชุมอักษร 095-5681259 การท่องเที่ยว รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

99 นางสาวศตนันทน์ คีรินทร ์ 098-7148876 การท่องเที่ยว รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

100 นางสาวผกามาศ หนูประสทิธ์ิ 098-6838548 การท่องเที่ยว รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

101 นางสาวชลิตา ชัยภักดี 061-1836072 การท่องเที่ยว รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 



102 นายเกษวิภักดิื บรรติศักดิ ์ 095-6830150 การท่องเที่ยว รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

103 นางสาวชลิิตา จินดาวงศ์ 098-0647967 การท่องเที่ยว รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

104 นางสาวนงนภัส มั่นคง 098-0638917 การท่องเที่ยว รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

105 นางสาวธัญลกัษณ์ ทองชุม 061-2541383 การท่องเที่ยว รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

106 นายณัฐวุติ แซ่หล ี 082-2302694 การท่องเที่ยว รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

107 นางสาวภัทรประภา ไหมชู 083-1681746 การท่องเที่ยว รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

108 นางสาวภัทรวดี หนูกาน 065-3715414 การท่องเที่ยว วังวิเศษ 

109 นางสาวนัทธมน ทองใบ 088-8162945 การท่องเที่ยว วังวิเศษ 

110 นางสาวมัณฑนา ศรมีศร ี 098-3718172 การท่องเที่ยว วังวิเศษ 

111 นางสาวพิมพ์ชนก โออินทร ์ 063-6158347 การท่องเที่ยว นาโยงวิทยาคม 

112 นางสาวอาริยา นวลนิ่ม 094-8737024 การท่องเที่ยว นาโยงวิทยาคม 

113 นางสาวอรทัย ไชยรัตน์ 093-6177353 การท่องเที่ยว ตรังรงัสฤษฎ์ 

114 นายปริญญา เกลี้ยงเกลา 094-7837196 การท่องเที่ยว ตรังรงัสฤษฎ์ 

115 นางสาวเนตรดาว หนูทอง 093-7361011 การท่องเที่ยว ตรังรงัสฤษฎ์ 

116 นางสาวอาทิตยา ทิพยจ์ันทา 082-8281306 การท่องเที่ยว ตรังรงัสฤษฎ์ 

117 นางสาวรสุสีน่า บลิายเจ๊ะ (ม.5) 092-8230423 การท่องเที่ยว แสงธรรมวิทยาตรงัมลูนิธิ 

118 นางสาวพิยากร คงสมทุร (ม.5) 098-0432559 การท่องเที่ยว แสงธรรมวิทยาตรงัมลูนิธิ 

119 นางสาวสรุีรัตน์ คงรักษ์ (ม.5) 092-7090486 การท่องเที่ยว แสงธรรมวิทยาตรงัมลูนิธิ 

120 นางสาววิภา เหมเจรญิทอง (ม.5) 093-6701258 การท่องเที่ยว แสงธรรมวิทยาตรงัมลูนิธิ 

121 นายธนัตถ์ มะเส็น (ม.5) 065-3515845 การท่องเที่ยว แสงธรรมวิทยาตรงัมลูนิธิ 

122 นางสาวรุุ่งตะวัน วิสัย (ม.5) 061-2593682 การท่องเที่ยว แสงธรรมวิทยาตรงัมลูนิธิ 

123 นางสาวสาริญา ชุมช่วย 096-6931660 การบญัชี คันธพิทยาคาร 

124 นางสาวพัชรินทร์ เพลาเพลิด 094-4861967 การบญัชี จุ๋งฮัวโซะเซียว 

125 นางสาวสุธาทิพย ์ตื้นฉ้อน 094-8032877 การบญัชี จุ๋งฮัวโซะเซียว 

126 นางสาววิภาวดี ชิดชลธาร 088-2346749 การบญัชี จุ๋งฮัวโซะเซียว 

127 นางสาวรุ่งนภา ภีสระ 062-0675494 การบญัชี จุ๋งฮัวโซะเซียว 



128 นายเจรญิ แซ่ฮิง 061-2340878 การบญัชี จุ๋งฮัวโซะเซียว 

129 นางสาวอัรชิต สุนทัศน ์ 082-0565468 การบญัชี จุ๋งฮัวโซะเซียว 

130 นางสาวเกสร หาดเกลี้ยง 099-4987478 การบญัชี จุ๋งฮัวโซะเซียว 

131 นางสาวพิมพิดา ชูเลี้ยง 063-4414712 การบญัชี วิเชียรมาตุ 2  

132 นางสาวนภัสวรรณ แซ่แต ้ 092-7735507 การบญัชี สิเกาประชาผดุงวิทย ์

133 นางสาววรฤทัย มงชู 098-0562370 การบญัชี สิเกาประชาผดุงวิทย ์

134 นางสาวนัทธิญา สงัข์ทอง 093-7497118 การบญัชี ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

135 นางสาวธัญชนก สาติ 064-6913219 การบญัชี ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

136 นางสาวสุโรธร คล้ายผดุงศักดิ ์ 064-8849946 การบญัชี ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

137 นางสาวพิมพม์าดา บุญโยดม 064-7693574 การบญัชี ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

138 นางสาวปลิันธน์ สมช่ือ 098-0504933 การบญัชี ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

139 นางสาวนภัสวรรณ นลิเริญ 093-6045848 การบญัชี ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

140 นางสาววนัชพร เดชอรัญ 096-7147491 การบญัชี ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

141 นายปฏิภาณ ชูแสง 095-6501909 การบญัชี ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

142 นางสาวสุกญัญา รกัษารัก 064-3230701 การบญัชี ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

143 นางสาวปิยนุช ผิวเหลือง 082-6832236 การบญัชี ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

144 นางสาวกันต์พิมกุ ฉุ้นย่อง 097-1493902 การบญัชี ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

145 นางสาวจิดาภา สว่างรัตน์ 099-3102377 การบญัชี รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

146 นางสาวณัฐศิวรรณ์ ศรีสว่าง 065-6916573 การบญัชี รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

147 นางสาวนภัสวรรณ สมานพันธ์ 062-2274177 การบญัชี วังวิเศษ 

148 นางสาววรัญญา ชูฤทธ์ิ 096-8659884 การบญัชี วังวิเศษ 

149 นางสาวสุุดารัตน์ จงจิตร 096-7934211 การบญัชี วังวิเศษ 

150 นายวีรภัทร ส่งศรีจันทร ์ 093-7561578 การบญัชี วังวิเศษ 

151 นางสาวเกศณีย์ จงทอง 080-1745049 การบญัชี วังวิเศษ 

152 นายธรรมนูญ ศักน้อย 097-2051055 นวัตกรรมการค้า คันธพิทยาคาร 

153 นางสาวเกจ็มณ ีนาคช่วย 091-7756480 นวัตกรรมการค้า คันธพิทยาคาร 



154 นางสาวจุริาวรรณ ทองพิทักษ์ 062-2245972 นวัตกรรมการค้า สิเกาประชาผดุงวิทย ์

155 นางสาวอนันตญา สุวรรณวร 098-7547289 นวัตกรรมการค้า สิเกาประชาผดุงวิทย ์

156 นางสาวสุชานร ีทองสลบั 082-5149443 นวัตกรรมการค้า สิเกาประชาผดุงวิทย ์

157 นางสาวจินต์จุฑา ตันสิน 061-2230921 นวัตกรรมการค้า สิเกาประชาผดุงวิทย ์

158 นางสาวสุพัชรินทร ์รัตนตรัง 063-4039596 นวัตกรรมการค้า สิเกาประชาผดุงวิทย ์

159 นางสาวอรณิชา บุญชัย 062-9675310 นวัตกรรมการค้า ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

160 นายกิตติศักดิ์ รองเดช 061-1943071 นวัตกรรมการค้า ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

161 นางสาววรัญญา รอดสุด 087-3806969 นวัตกรรมการค้า ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

162 นางสาวพิมกาญจน ์พิพฒันกลุ 083-8078096 นวัตกรรมการค้า ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

163 นางสาวมณีมณ แซ่สอ่ 096-9047066 นวัตกรรมการค้า ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

164 นางสาวสาริกา คีรีสมัพันธ์ 093-6519809 นวัตกรรมการค้า ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

165 นายอภินันท์ ศรสีมบัติ 093-7143577 นวัตกรรมการค้า ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

166 นางสาวธัญญรักษ์ ช่วยเรือง 095-0966980 นวัตกรรมการค้า ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

167 นางสาวปรัชญาวรรณ สองนา 093-6573925 นวัตกรรมการค้า ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

168 นางสาวขนิษฐา สะมาพงษ์ 082-0366845 นวัตกรรมการค้า จุ๋งฮัวโซะเซียว 

169 นายพีรภัทร คงเอียด 098-6814139 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

170 นางสาวปาริชาต หาญยิ่ง 061-2325087 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

171 นางสาวสุชิราภรณ์ โสะหาบ 062-0927013 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

172 นายธนพล แก้วเล็ก 066-0733973 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

173 นางสาวธัญชนก รัตชลธาร   นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

174 นางสาวรุ่งทิวา เกลี้ยงทิพย ์ 064-0986334 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

175 นางสาวปิกาวรรณ นาคพันธ์ 089-4693904 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

176 นางสาวสุพรรณษา คงแก้ว 093-6209386 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

177 นางสาวเบญมาศ รักใหม ่ 099-1197950 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

178 นายกรวิทย์ ท่าจีน 097-0129750 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

179 นายศรัณย์ ชูจิต 092-0848669 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 



180 นายนพรัตน์ แก้วคง 087-2705517 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

181 นายเตชทัต ขันตี 065-0363799 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

182 นางสาวสุดารัตน์ หรูนศร ี 064-3208304 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

183 นางสาววรารัตน์ เพชรฤทธ์ิ 094-5786837 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

184 นางสาวสุณัฏฐา แก้วพิทักษ์ 095-2162887 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

185 นางสาววรวดี ชิตจันทร ์ 094-5963720 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

186 นายพลพล ปานยัง 099-3633511 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

187 นางสาวจริภิญญา คงจทัร ์ 082-2676915 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

188 นางสาวปวีณา อินเรือง 095-2687345 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

189 นางสาวสริิวิมล ฤทธิเดช 064-2608335 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

190 นางสาวเกสรี ไกรเทพ 062-7132313 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

191 นางสาวเฌอมาลย์ กำเนิด 061-9368908 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

192 นางสาววรนุช เลี่ยนยงค์ 062-4302170 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

193 นางสาวปิยดา เกลี้ยงเกื้อ 092-1605287 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

194 นางสาวอรสิา พานิช 093-7856409 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

195 นางสาวธูปหอม ชูจักร ์ 065-2645164 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

196 นางสาวลลิตา คงรักษ์ 063-3746503 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

197 นายกิตติพงศ์ เพชรอาวุธ 091-8491798 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

198 นางสาวณัฐกานต์ โอคี่ 083-1822038 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

199 นางสาวกัญญารัตน์ ช่วยเมือง 095-0830323 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

200 นางสาวอารรีัตน์ ฤทธ์ิเดชา 063-5857105 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

201 นางสาวกัญฑิตา ไพบูลย ์ 094-5871643 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

202 นางสาวอารดา จันสุข 061-2869419 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

203 นายธนภัทร แก้วประชุม 061-7426381 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

204 นางสาวกชามาส จันทรท์ิรานนท ์ 080-5209426 นวัตกรรมการค้า สภาราชินี  2 

205 นางสาวบุุษรา เพชร์เอียด 065-3702316 นวัตกรรมการค้า รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 



206 นางสาวกุลสิรา เครือเตียว 093-6233435 นวัตกรรมการค้า รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

207 นางสาวพิยดา ดำแข็ง 099-0038988 นวัตกรรมการค้า วังวิเศษ 

208 นางสาวอมราพร แสงเกื้อ 098-7139736 นวัตกรรมการค้า วังวิเศษ 

209 นางสาวชลธิชา จีนประชา 093-7653250 นวัตกรรมการค้า วังวิเศษ 

210 นางสาวมนสันันท์ หนุนพล 083-8942901 นวัตกรรมการค้า วังวิเศษ 

211 นางสาวสุณิสา สิทธิชัย 080-2310739 นวัตกรรมการค้า วังวิเศษ 

212 นางสาวจุฑาภรณ์ ปราบแทน 064-6344211 นวัตกรรมการค้า วังวิเศษ 

213 นางสาวเจนจริา สวนสุวรรณ 097-0047721 นวัตกรรมการค้า ตรังรงัสฤษฎ์ 

214 นางสาวอัซนา คงสมุทร (ม.5) 087-2864968 การจัดการนวัตกรรมการค้า แสงธรรมวิทยาตรงัมลูนิธิ 

215 นายศิวกร เกลี้ยงทิพย ์ 065-3561741 การจัดการนวัตกรรม โรงเรียนห้วยยอด 

216 นายพชร อินทรพงษ์ 095-7038494 การจัดการนวัตกรรม โรงเรียนห้วยยอด 

217 นางสาว กันติชา ทวีรัตน์ 095-3942808 การจัดการนวัตกรรม โรงเรียนห้วยยอด 

218 นางสาว พรรณษา เพชรา 092-7496104 การจัดการนวัตกรรม โรงเรียนห้วยยอด 

219 นางสาวรัตนา จันทร์แก้ว 097-9870550 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ คันธพิทยาคาร 

220 นายศักรินทร ์เดชอรัญ 098-0427363 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ คันธพิทยาคาร 

221 นางสาวจุฬาลกัษณ์ ปรังเจะ 080-3133850 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ คันธพิทยาคาร 

222 นางสาววิภาดา ชาตรี 099-3049315 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ คันธพิทยาคาร 

223 นายวรวุฒิ ศิรพิันธ์ 080-9399128 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ จุ๋งฮัวโซะเซียว 

224 นายศุภกฤต สินสกุล 088-6026974 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ จุ๋งฮัวโซะเซียว 

225 นายอภิชิต กลัดสุวรรณ 096-9260982 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ จุ๋งฮัวโซะเซียว 



226 นางสาวสเุมษา สมเช้ือ 094-9190864 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ จุ๋งฮัวโซะเซียว 

227 นายภราดร สีชนะพันธ์ 096-9107533 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ จุ๋งฮัวโซะเซียว 

228 นางสาวพิมพญ์าดา สงคราม 063-7271451 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ จุ๋งฮัวโซะเซียว 

229 นางสาวมัลลิการ์ เซง่ซื่อ 082-8291748 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ จุ๋งฮัวโซะเซียว 

230 นางสาวอาภัสรา โสดาพัฒน ์ 062-3905287 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ เทศบาล 6 วัดตันฯ 

231 นางสาวดารินทร์ ไหวพรบิ 065-3561643 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ เทศบาล 6 วัดตันฯ 

232 นางสาวศศิกานต์ ไชยศิร ิ 063-4091066 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ วิเชียรมาตุ 2  

233 นายภูริวัฒน์ สาพิมาน 061-3821746 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ สิเกาประชาผดุงวิทย ์

234 นางสาวนาเดีย เขียดเขียว 094-9474082 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ สิเกาประชาผดุงวิทย ์

235 นางสาวมนต์ธารัตน์ รัตนตรงั 095-0433368 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ สิเกาประชาผดุงวิทย ์

236 นางสาวจิฬาลกัษณ์ คงสิน 096-3454731 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

237 นางสาวสุมนิตรา หมาดหล ู 093-7890251 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

238 นายศิรวิช ตันติสัมพันธ์ 064-5053126 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

239 นางสาวพรพิมล ยิ้มแก้ว 080-5328002 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

240 นางสาวโสวณี หวังหล ี 080-9366181 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 



241 นางสาวลดารัตน์ ควนวิไล 064-9234946 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

242 นางสาวนภเกตน ์ชัยรัตน์ 098-6792965 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

243 นางสาวจิตรทิพย ์รกัเดชะ 062-2243370 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

244 นายธรรมรักษ์ ลิ่มสถาพร 083-7945573 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

245 นางสาวกัญญาภัทร สุขศรเีพง็ 080-2098082 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

246 นางสาวพิชญา เกื้อนุม่ 095-1185652 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

247 นางสาวกรสริินทร มากสอน 065-3908264 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

248 นายชานนท์ ทองใบ 098-0399472 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ รัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 

249 นางสาวเกศกนก รอดรกัษ์ 065-1184579 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ วังวิเศษ 

250 นายฐิติพงศ์ แก้วเพ็ง 080-7173971 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ นาโยงวิทยาคม 

251 นางสาวสุตาภัทร บานรุง่ 082-1426858 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ นาโยงวิทยาคม 

252 นางสาวเมสิณี เดบุตร 062-2099495 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ ตรังรงัสฤษฎ์ 

253 นางสาวนันธิดา ทักษ์แก้ว 062-6366581 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ ตรังรงัสฤษฎ์ 

254 นางสาวฐิติยา จุติภักดิ ์ 098-7244743 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ ตรังรงัสฤษฎ์ 

255 นางสาวกัญญาณัฐ ปังตา (ม.5) 062-9679948 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ แสงธรรมวิทยาตรงัมลูนิธิ 



 


