
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ ช่ือ - สกุล สำขำวิชำ
1 662408010002 นางสาวรัตนา เอ้งฉ้วน การท่องเท่ียว
2 662408010005 นางสาวสใบทิพย์ ศรีทัย การท่องเท่ียว
3 662408010006 นางสาวจีรนันท์ กิมเฮง การท่องเท่ียว
4 662408010008 นางสาวอารียา มณีแสง การท่องเท่ียว
5 662408010009 นางสาวคัมภิรดา พุทธสุขา การท่องเท่ียว
6 662408010010 นายอินทรเดช สมาธิ การท่องเท่ียว
7 662408010011 นางสาวศิวภา ทองด้วง การท่องเท่ียว
8 662408010012 นางสาวพนิดา ศรมีศรี การท่องเท่ียว
9 662408010015 นางสาวเหมือนขวัญ ชุมจินดา การท่องเท่ียว
10 662408010020 นางสาวภูษณิศา พุ่มนุ้ย การท่องเท่ียว
11 662408010022 นางสาวอาลักษณา ก่ิงเกาะยาว การท่องเท่ียว
12 662408010025 นางสาวสร้อยฟ้า จันทร์ฝาก การท่องเท่ียว
13 662408010026 นางสาวสุพรรษา เสนนอก การท่องเท่ียว
14 663208010004 นางสาวรัชเกล้า สุขขา การท่องเท่ียว
15 663208010015 นางสาวกณิศ คีรีรักษ์ การท่องเท่ียว
16 663208010026 นางสาวลฎาภา บุญขวัญ การท่องเท่ียว
17 663208010029 นายกฤษฎา จันจาลักษณ์ การท่องเท่ียว
18 663208010031 นางสาววิจิตรา ฉิมฤทธ์ิ การท่องเท่ียว
19 663208010032 นายสราวุฒิ ส่งอ าพร การท่องเท่ียว
20 663208010036 นางสาวภคนันท์ ศรีภากร การท่องเท่ียว
21 663208010038 นางสาวรมิตา ล่องต้ี การท่องเท่ียว
22 663408010009 นายผดุงเดช ศรนิรันด์ การท่องเท่ียว
23 663408010013 นางสาวสิรภัทร มากนคร การท่องเท่ียว
24 663408010026 นางสาววราภร เพชร์ช่วย การท่องเท่ียว
25 663408010027 นายอภิสิทธ์ิ ชูเสียงแจ้ว การท่องเท่ียว
26 664208010001 นางสาวกนกวรรณ เทียมสานุจิตต์ การท่องเท่ียว
27 664208010003 นายธนาวุฒิ เรียบร้อย การท่องเท่ียว
28 664208010004 นางสาวธัญชนก เก้ือเเก้ว การท่องเท่ียว
29 664208010007 นางสาวอังคณา การะเกตุ การท่องเท่ียว
30 664208010008 นางสาวศรัณย์พร หนูสวัสด์ิ การท่องเท่ียว
31 664208010010 นางสาวปิยธิดา ตรีโชติ การท่องเท่ียว
32 664208010012 นางสาวศรวณีย์ ไชยศร การท่องเท่ียว
33 664208010013 นางสาวสุทธิกานต์ ชุมบุตร การท่องเท่ียว
34 664208010016 นางสาวเกศดา มาจุรินทร์ การท่องเท่ียว
35 664208010018 นางสาวไอศิกา มหาศาลเลิศพิพัฒน์ การท่องเท่ียว

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ โดยสโมสรนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมวันสถำปนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

วันอังคำรท่ี 18 มกรำคม 2565
ถ่ำยทอดสดผ่ำนทำงเพจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตตรัง
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36 664208010022 นางสาวชลิตา พุ่มพวง การท่องเท่ียว
37 664208010023 นางสาวอาทิตย์ศรา ขวัญจุล การท่องเท่ียว
38 664208010024 นางสาวธนวรรณ ทองบางใบ การท่องเท่ียว
39 664208010025 นายจักรพงศ์ คงแก้ว การท่องเท่ียว
40 664208010026 นางสาวกฤติยา โต๊ะหลง การท่องเท่ียว
41 664208010028 นางสาวสุณัฐชา เส็นบุตร การท่องเท่ียว
42 664208010033 นางสาวนฤมล นกยูงทอง การท่องเท่ียว
43 664208010034 นางสาวกาญจนา จันมีศรี การท่องเท่ียว
44 664208010035 นางสาวธัญญารัตน์ สาระวารี การท่องเท่ียว
45 664208010036 นางสาวพรรณิการ์ มานะชนม์ การท่องเท่ียว
46 664208010039 นางสาวพิชญา ช่วยเกล้ียง การท่องเท่ียว
47 664208010042 นางสาวจิราภรณ์ ละไมโสบ การท่องเท่ียว
48 664208010043 นางสาววิรากานต์ มลิวรรณ การท่องเท่ียว
49 664208010044 นางสาวศิรประภา เจริญศรี การท่องเท่ียว
50 664208010045 นางสาวพรสุดา คงศรี การท่องเท่ียว
51 664208010046 นางสาวเมศิณี คมข า การท่องเท่ียว
52 664208010048 นางสาวปณวรรณ สุราวุธ การท่องเท่ียว
53 664208010049 นางสาวกรรณทิวา ไหมจันทร์ การท่องเท่ียว
54 664208010051 นางสาวจันทราภา ศรีสุด การท่องเท่ียว
55 664208010053 นางสาวชาลิสา ศรมณี การท่องเท่ียว
56 664208010054 นางสาวฌัชฌาภรณ์ นุชน้อย การท่องเท่ียว
57 664208010055 นางสาวณัฏฐธิดา ชุมศรี การท่องเท่ียว
58 664208010057 นางสาวธันย์ชนก ชมจันทร์ การท่องเท่ียว
59 664208010058 นางสาวน้ าเพชร ม่ิงเมือง การท่องเท่ียว
60 664208010060 นางสาวพีชญา บ้าเหร็ม การท่องเท่ียว
61 664208010061 นางสาวมาธวีย์ ทัพชัย การท่องเท่ียว
62 664208010062 นางสาววรรณกานต์ กวางทะวาย การท่องเท่ียว
63 664208010063 นางสาวศิรภัสสร สุขแก้ว การท่องเท่ียว
64 664208010065 นางสาวอนุสสรา ชนะกุล การท่องเท่ียว
65 664208010068 นางสาวอาทิตยา บุญสิทธ์ิ การท่องเท่ียว
66 664208010069 นางสาวอุลัยวรรณ กุลสอนนาม การท่องเท่ียว
67 664208010070 นางสาวสุวิมล คงสิน การท่องเท่ียว
68 664208010071 นางสาวอาทิตยา แสวงหา การท่องเท่ียว
69 664208010072 นางสาวธิดาวรรณ ก ากิจ การท่องเท่ียว
70 664208010074 นางสาวปิยรัตน์ แซ่เง่า การท่องเท่ียว
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71 661408540001 นางสาวภัทร์นฤน ฉิมแสง การโรงแรมและการท่องเท่ียว
72 661408540008 นางสาวอรจิรา ญาณสูตร การโรงแรมและการท่องเท่ียว
73 661408540022 นางสาวอันนาสร ด าชุม การโรงแรมและการท่องเท่ียว
74 661408540024 นางสาวอัสมา เกตุทอง การโรงแรมและการท่องเท่ียว
75 661408540029 นางสาวอลิสา จิตตะกาล การโรงแรมและการท่องเท่ียว
76 661408540030 นายชนม์ทิต ห่อเพ็ชร การโรงแรมและการท่องเท่ียว
77 661408540034 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ เอ้งฉ้วน การโรงแรมและการท่องเท่ียว
78 661408540035 นางสาวกวีกานต์ รอดไกร การโรงแรมและการท่องเท่ียว
79 661408540036 นายธีธัช เพชรสน่ัน การโรงแรมและการท่องเท่ียว
80 661408540038 นางสาวขัตติยา รัมนา การโรงแรมและการท่องเท่ียว
81 661408540056 นางสาวเกวลิน ไกรเทพ การโรงแรมและการท่องเท่ียว
82 661408540072 นายหาญณรงค์ ขุนโยธี การโรงแรมและการท่องเท่ียว
83 661408540075 นางสาวจันฐิมา มากแก้ว การโรงแรมและการท่องเท่ียว
84 661408540080 นางสาวธันวามาศ รามคง การโรงแรมและการท่องเท่ียว
85 663208100029 นางสาวอัชชมา แซ่เย้า การบัญชี
86 664208100030 นางสาวอรษา เพชรสน่ัน การบัญชี
87 662408100001 นางสาวขวัญฤดี ฤทธิเนียม การบัญชี
88 662408100001 นางสาวขวัญฤดี ฤทธิเนียม การบัญชี
89 662408100004 นางสาวปาณิศา บุญเก้ือ การบัญชี
90 662408100006 นางสาวทิพย์อักษร เพ็งเผา การบัญชี
91 662408100009 นางสาวปาริฉัตร สมาธิ การบัญชี
92 662408100010 นางสาววรัญญา จารุพันธ์ การบัญชี
93 662408100011 นางสาวน้ าทิพย์ สุขสบาย การบัญชี
94 662408100012 นางสาวณัฐพร แสงศรีจันทร์ การบัญชี
95 663208100002 นางสาวนุชจรี โยมเนียม การบัญชี
96 663208100003 นางสาวดาราวดี  พรมทัต การบัญชี
97 663208100005 นางสาวลัคนา รักตน การบัญชี
98 663208100006 นางสาวจุฑามาศ ทองแผ่ การบัญชี
99 663208100007 นางสาวสายทิพย์  ชูยก การบัญชี
100 663208100009 นางสาวอินทิรา รอดเสน การบัญชี
101 663208100010 นางสาวมาริษา คงสม การบัญชี
102 663208100011 นางสาวอรอนงค์ แก่นต้น การบัญชี
103 663208100012 นางสาวนิสรีน คีรีรัตน์ การบัญชี
104 663208100013 นางสาวศุภิสรา สายสุจริต การบัญชี
105 663208100014 นางสาวชลธิชา พูลขาว การบัญชี
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106 663208100015 นางสาวกาญจนา อาหมาน การบัญชี
107 663208100017 นางสาวจิรวรรณ จันทร์ชู การบัญชี
108 663208100021 นางสาวชฎาภรณ์ จันทะเล") การบัญชี
109 663208100022 นางสาวขวัญจิรา ไกรเทพ การบัญชี
110 663208100023 นางสาวชลิดา หมัดสู่ การบัญชี
111 663208100024 นางสาวขนิษฐา หมัดส่าเเละ การบัญชี
112 663208100026 นางสาวศยามล  ล้ิมแดง การบัญชี
113 663208100027 นางสาวณิชาวีร์  ประสมกิจ การบัญชี
114 663208100028 นางสาวประภัสสร เย็นชุ่ม การบัญชี
115 663208100030 นางสาวศุภนุช เจริญประทีปกิจ การบัญชี
116 663208100030 นางสาวศุภนุช เจริญประทีปกิจ การบัญชี
117 663208100033 นางสาวอภิญญา เหล่าเส็น การบัญชี
118 663208100034 นางสาวสัตตบุษย์ ทับทิมเมือง การบัญชี
119 663208100035 นางสาวศุภรัตน์ ทองทิพย์ การบัญชี
120 663208100036 นางสาวอรอนงค์  ไกรนรา การบัญชี
121 663208100039 นางสาวฟาติย๊ะ  หลงจิ การบัญชี
122 663208100043 นางสาวอลิษา นาชิน การบัญชี
123 663208100050 นางสาวชุติกาญจน์ ล่ าล่อง การบัญชี
124 663408100001 นางสาวพิมพกานต์ บุญมา การบัญชี
125 663408100003 นางสาวนุชจิรา ขนานใต้ การบัญชี
126 663408100005 นางสาวจินต์จุฑา กิจนา การบัญชี
127 663408100006 นางสาวอรพร เพ็งสุขศรี การบัญชี
128 663408100007 นางสาวยาวารีย์ ฮะปาน การบัญชี
129 663408100008 นางสาวกิตติญา ทองม่ัน การบัญชี
130 663408100009 นางสาวกันยา อาด า การบัญชี
131 663408100010 นางสาวเพ็ญประกาย แก้วคล้ า การบัญชี
132 663408100012 นายสุบิน บุญเลิศวรกุล การบัญชี
133 663408100013 นางสาวชลันดา ทวีตา การบัญชี
134 663408100014 นางสาวอัจฉรราวรรณ ถนะวิทย์ การบัญชี
135 663408100017 นางสาวประภานิช สรรพจักร การบัญชี
136 663408100018 นางสาวสิรภัทร ทับทิมเมือง การบัญชี
137 663408100019 นางสาวจิราพัชร สิงหการ การบัญชี
138 663408100021 นางสาวอมรรัตน์ อน่าย การบัญชี
139 663408100022 นางสาวศศิชา ทิพรัตน์ การบัญชี
140 664208100001 นายนิธิภัทร อ่องนาวา การบัญชี
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141 664208100002 นางสาวมัสรินทร์ ทองค า การบัญชี
142 664208100003 นางสาวสิริลักษณ์ นมัสการ การบัญชี
143 664208100004 นางสาวสุจิตรา สืบศึก การบัญชี
144 664208100005 นางสาวสุธาทิพย์ เส้งด า การบัญชี
145 664208100006 นางสาวฮาหวา จิระเสถียร การบัญชี
146 664208100008 นางสาวมณฑิตา จักราช การบัญชี
147 664208100009 นางสาวศศธร ทวิสุวรรณ การบัญชี
148 664208100010 นางสาว ณัฏฐา หนูเทพ การบัญชี
149 664208100012 นางสาวจามรี ลูกอ้น การบัญชี
150 664208100013 นางสาวอุฑารัตน์ นิลเส็น การบัญชี
151 664208100014 นางสาวไปรยา  บุญช่วยนาง การบัญชี
152 664208100018 นางสาวกันตนา บิลและ") การบัญชี
153 664208100020 นางสาวกิตติรัตน์ กุลหลัง การบัญชี
154 664208100021 นางสาวสุนิสา หลีหาด การบัญชี
155 664208100023 นางสาวแก้วกานดา สมาจุน การบัญชี
156 664208100025 นางสาวจิตตวดี ด้วงทอง การบัญชี
157 664208100026 นายผดุงศักด์ิ พรหมช่วย การบัญชี
158 664208100027 นางสาวพศิกา พงศ์ธิพันธ์ การบัญชี
159 664208100028 นางสาวทรรศนีย์ ด้วงมาก การบัญชี
160 664208100030 นางสาวอรษา เพชรสน่ัน การบัญชี
161 664208100031 นางสาวภัสสร โรงเชิงไถ การบัญชี
162 664208100034 นางสาวชลลดา  ยุทธการ การบัญชี
163 664208100036 นางสาวจีรวรรณ หอมขจร การบัญชี
164 664208100037 นางสาววนิดา ดวงทับจันทร์ การบัญชี
165 664208100038 นางสาวเกตน์วรา กูรอหมีน การบัญชี
166 664208100040 นางสาววรมน สร้างเหมาะ การบัญชี
167 664208100041 นางสาวอารียา สรรเสริญ การบัญชี
168 664208100042 นางสาวภารวี หัสสาคร การบัญชี
169 664208100045 นางสาวรัตนพร พุ่มประเสริฐ การบัญชี
170 664208100046 นางสาวปนัดดา ด าแก้ว การบัญชี
171 664208100046 นางสาวปนัดดา ด าแก้ว การบัญชี
172 664408100001 นางสาวขวัญฤดี รอดสีเสน การบัญชี
173 664408100002 นางสาวรนุช เล่ียนยงค์ การบัญชี
174 664408100004 นางสาวหน่ึงฤทัย เจริญค า การบัญชี
175 664408100008 นางสาวธนัญญา เหล่ชาย การบัญชี
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176 664408100009 นางสาวพิมพ์พิสุทธ์ิ จูห้อง การบัญชี
177 664408100010 นางสาวปรัญญา มะกุล การบัญชี
178 662408930001 นางสาวถิรดา ล่ิมดุลย์ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
179 662408930002 นางสาวหัสดี ด าแก้ว การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
180 662408930003 นายกิตติศักด์ิ มะยะเฉียว การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
181 662408930004 นางสาวสุธีธิดา ช่วยธานี การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
182 662408930005 นางสาวสุพรรณี จันทร์แย้ม การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
183 662408930006 นายนรินทร ขุนวรรณ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
184 662408930007 นางสาวนิจจารีย์ บุญโชติ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
185 662408930008 นางสาวพิชญธิดา สารค า การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
186 662408930009 นางสาวนฤมล เอ่ียมละม่อม การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
187 662408930010 นางสาวสหวดี เนืองฤทธ์ิ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
188 662408930011 นางสาวรสลา หมันจีด การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
189 662408930012 นายชนม์มนัส ขวัญสง การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
190 662408930013 นางสาวอนิศรา จันวินิจ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
191 662408930015 นางสาววลัยรัตน์ คงสมุทร การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
192 662408930016 นางสาวนงลักษณ์ นาคประเสริฐ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
193 662408930020 นางสาวธารารัตน์ สุวรรณรัตน์ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
194 662408930021 นางสาวศศิตา เพ็ญพอรู้ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
195 662408930022 นางสาวสโรชา สุดาทิพย์ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
196 662408930024 นางสาวธิดารัตน์ พราหมณ์บัวทอง การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
197 662408930025 นางสาวอริสรา บัวศรี การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
198 662408930027 นางสาวดลนภา แสงศรี การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
199 662408930029 นายศุภกร ทองน้ าแก้ว การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
200 662408930031 นายธีรวัฒน์ กรมเมือง การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
201 662408930032 นางสาวปาริฉัตร สารสิทธ์ิ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
202 663408930002 นางสาวกาญจนา ทวีพิพัฒน์ไชย การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
203 663408930008 นายไตรวิทย์ พยารัง การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
204 663408930009 นายทวีศักด์ิ เต็มสังข์ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
205 663408930011 นายธนโชติ พลบุญ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
206 663408930016 นางสาวธัญสุดา พลบุญ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
207 663408930020 นางสาวปริชยา อธิวัฒนชัย การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
208 663408930024 นางสาวมลชนก แก้วทองสวน การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
209 663408930025 นายรอลหลี คงสมุทร การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
210 663408930030 นางสาวศิริวรรณ วรรณบวร การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
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211 663408930031 นางสาวสาธินี โปหลง การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
212 663408930033 นางสาวสุภรัตน์ โฉมทอง การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
213 663408930034 นางสาวเสาวลักษณ์ กะสิรักษ์ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
214 663408930035 นายอนุศิษฎ์ ตะบุญ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
215 663408930038 นางสาวอารยา ยงค์ประเดิม การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
216 663408930041 นางสาวจารุวรรณ สวนสัน การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
217 663408930043 นางสาวณัฐวัลย์ มะสมัน การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
218 663408930044 นางสาวน้ าฟ้า จวนใหม่ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
219 663408930045 นางสาวปัทมาวสี ยอดมณี การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
220 663408930046 นางสาวพิมพกานต์ สันเกาะ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
221 663408930047 นางสาวพิมพ์มาดา โชติรัตน์ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
222 663408930048 นางสาวภวรัญชน์ เทพชู การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
223 663408930049 นางสาวรินรตี ระเด่น การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
224 663408930050 นางสาววารีนิธ์ิ หมูดหยี การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
225 663408930051 นางสาววิภาภรณ์ กกแก้ว การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
226 663408930052 นางสาวศลินดา ชัยมล การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
227 663408930053 นางสาวศิริวรรณ์ ขวัญชุม การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
228 663408930054 นางสาวเสาวณี ยมรัตน์ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
229 663408930055 นางสาวสร้อยทิพย์ จิตภักดี การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
230 663408930056 นางสาวสาวิณี ดวงพุฒ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
231 663408930057 นางสาวสุภาพร ปิยะเดช การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
232 663408930058 นางสาวอุสนา สง่าบ้านโคก การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
233 664408930001 นายซากิบ เบ็ญสอาด การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
234 664408930002 นางสาวภริดา ปราบเสร็จ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
235 664408930003 นางสาวนลินี วันแรก การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
236 664408930006 นางสาวณัฐธยาน์ วงศ์ตาข่ี การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
237 664408930007 นางสาวอมราพร แสงเก้ือ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
238 664408930008 นางสาวพิยดา ด าแข็ง การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
239 664408930009 นางสาวณัฐณิชา วงศ์ตาข่ี การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
240 664408930010 นายพีรณัฐ ดีเบา การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
241 664408930012 นางสาวจิดาภา กุลยณีย์ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
242 664408930014 นางสาวนลิณี คงแก้ว การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
243 664408930015 นางสาวพรศิริ คงบัว การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
244 662408030001 นางสาวพรทิพย์ อาคามา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
245 662408030009 นางสาวสุวิมล ทองฤกษ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
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246 663408030001 นางสาวชลธิชา รองสวัสด์ิ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
247 663408030002 นายพงศ์พัทธ์ คงประเสริฐ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
248 663408030003 นางสาวอรวี คลองร้ัว ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
249 663408030004 นางสาวณัฐวัลย์ อ่าวลึกน้อย ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
250 663408030005 นางสาวอภิภาวดี หมันการ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
251 663408030006 นางสาวฟารีดา บ้าเหร็ม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
252 663408030008 นางสาวนฤภร เครือจันทร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
253 663408030009 นางสาวอมาวสุ หูวอง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
254 663408030011 นางสาวนัชริยา มรรคาเขต ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
255 664408030001 นางสาวเด่นรัชนี กิจสุบรรณ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
256 664408030002 นายภานุวิชญ์ สินคีรี ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
257 664408030003 นางสาวรัชดาภรณ์ ขาวข า ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
258 664408030005 นางสาวพรรวษา ชูนาก ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
259 664408030006 นางสาวณัฐภรณ์ เพชรคง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
260 664408030008 นางสาวกัลยกร เพอสะและ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
261 664408030009 นายอนุวัฒน์ เเซ่อ้ิว ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
262 664408030010 นางสาวศุภาพิชญ์ ต้ังค า ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
263 664408030014 นางสาวยุสลิษา ปะดุกา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ


