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ช่ือ-สกลุ รหัสนกัศึกษำ สำขำวชิำ หลกัสูตร ช้ันปี ผลกำรเข้ำร่วม

กจิกรรม
1 นางสาว เสาวลกัษณ์ กะสิรักษ์ 663408930034 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
2 นาย รอลหลี คงสมทุร 663408930025 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
3 นางสาว ภวรัญชน ์เทพชู 663408930048 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
4 นาย จิรทีปต ์เอียดศรี 663408930042 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
5 นางสาว ปัทมาวสี  ยอดมณี 663408930045 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
6 นางสาว พิมพกานต ์สนัเกาะ 663408930046 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
7 นางสาว ณัฐวลัย ์มะสมนั 663408930043 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
8 นางสาว จารุวรรณ สวนสนั 663408930041 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
9 นางสาว ศิริวรรณ์ ขวญัชุม 6634089300537 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
10 นางสาว น ้าฟ้า จวนใหม่ 663408930044 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
11 นางสาว สาวิณี ดวงพฒุ S663408930056 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
12 นางสาว น.ส.ฮุสนา สง่าบา้นโคก 663408930058 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
13 นางสาว สร้อยทิพย ์จิตภกัดี 663408930055 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
14 นางสาว พรศิริ คงบวั 6644089300155 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
15 นางสาว สโรชา สุดาทิพย์ 662408930022-3 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
16 นางสาว นิจจารีย ์บญุโชติ 662408930007 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
17 นางสาว นางสาวหสัดี  ด าแกว้ 662408930002 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
18 นางสาว ศิริวรรณ วรรณบวร 663408930030 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
19 นางสาว มลชนก แกว้ทองสวน 663408930024 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
20 นางสาว สุภรัตน ์โฉมทอง 663408930033 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
21 นางสาว อรสา สุดาทิพย์ 663408930037 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
22 นาย ธนโชติ พลบญุ 663408930011 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
23 นางสาว ศศิตา เพญ็พอรู้ 662408930021 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
24 นางสาว สาธินี โปหลง 663408930031 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
25 นางสาว ปริชยา อธิวฒันชยั 663408930020 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
26 นาย ฮาริส เอม็เอม็ 663408930040 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
27 นางสาว ณัฐณิชา วงศต์าข่ี 664408930009 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
28 นางสาว สุพรรณี จนัทร์แยม้ 662408930005 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
29 นาย ทวีศกัด์ิ เตม็สงัข์ 663408930009 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
30 นาย พีรณัฐ ดีเบา 664408930010 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
31 นางสาว จิดาภา กลุยณีย์ 664408930012 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
32 นาย ทิวาเทพ บญุรอด 663408930010 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
33 นางสาว บษุรา เพช็ร์เอียด 664408920005 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
34 นางสาว อทิตติยา แทน่ทอง 664408920006 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
35 นางสาว ภริดา.  ปราบเสร็จ 664408930002 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
36 นาย ธีรวฒัน ์ กรมเมือง 662408930031 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
37 นางสาว อมราพร  แสงเก้ือ 664408930007 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น

หมายเหตุ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีด าเนินกิจกรรมถือวา่ผลการลงทะเบียนเป็นโมฆะ นอกเหนือจากมีหลกัฐานการเขา้ร่วมท่ีปรากฎ
นกัศึกษาชดัเจน

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564
วทิยำลยักำรโรงแรมและกำรท่องเทีย่ว

วนัที ่29 กรกฎำคม 2564 เวลำ 07.00 - 12.00 น. ผ่ำนระบบออนไลน์
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38 นางสาว เสาวณี ยมรัตน์ 1920500098425 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
39 นางสาว พิยดา ด าแขง็ 664408930008 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
40 นางสาว นลิณี คงแกว้ 6644089300148 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
41 นางสาว สร้อยทิพย ์จิตภกัดี 663408930055 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
42 นางสาว นงลกัษณ์ นาคประเสริฐ 662408930016 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
43 นางสาว ณัฐธยาน ์ วงศต์าข่ี 664408930006 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
44 นางสาว อรัญญา แกว้คล ้า 664408920002 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
45 นางสาว นลินี  วนัแรก 664408930003 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
46 นางสาว สุพิชชา ทองวิมล 662408930019 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
47 นางสาว สหวดี เนืองฤทธ์ิ 662408930010 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
48 นาย ซากิบ  เบญ็สอาด 664408930001 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
49 นางสาว กมลเนตร นวลศรี 664408920001 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
50 นางสาว พิมพม์าดา โชติรัตน์ 663408930047 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
51 นาย นรินทร ขนุวรรณ 662408930006 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
52 นางสาว วรรณวนชั ทองดียิง่ 663408930028 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
53 นางสาว รสลา หมนัจีด 662408930011 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
54 นางสาว สิรีธร เส็นจาง 664408920004 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
55 นางสาว อริสรา บวัศรี S662408930025 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
56 นางสาว นฤมล เอ่ียมละมอ่ม 662408930009 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
57 นางสาว กลัยรัตน ์สุดการงาน 664408920007 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
58 นางสาว พิชญธิดา สารค า 662408930008 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
59 นาย ศภุกร ทองน ้าแกว้ 662408930029 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
60 นางสาว ธญัสุดา พลบญุ 663408930016 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
61 นางสาว อนิศรา จนัวินิจ 662408930013 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
62 นางสาว รินรตี ระเด่น 663408930049 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
63 นาย กิตติศกัด์ิ มะยะเฉียว 662408930003 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
64 นางสาว อารยา ยงคป์ระเดิม 663408930038 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
65 นาย ชนมม์นสั ขวญัสง 662408930012 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
66 นางสาว ธิดาพร แกว้ทองสวน 663408930017 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
67 นางสาว สุธีธิดา ช่วยธานี 662408930004 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
68 นางสาว วิภาภรณ์ กกแกว้ 663408930051 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
69 นาย กิตติพิชญ ์โคกตรัง 663408930003 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
70 นางสาว ตวงพร นวนจนัทร์ 664408920009 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
71 นางสาว ธารารัตน ์สุวรรณรัตน์ 662408930020 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
72 นางสาว ดลนภา แสงศรี 662408930027 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
73 นางสาว จิราพร  เส็นจาง 6644089300056 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
74 นาย ไตรวิทย ์พยารัง 663408930008 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
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75 นางสาว พิชามญชุ ์สมรักษ์ 6644089300171 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
76 นางสาว นราภรณ์   ไมตรี 663408930018 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
77 นาย อารักษ ์ณ นคร 663408930039 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
78 นางสาว ปาริฉตัร  สารสิทธ์ิ 662408930032 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
79 นางสาว ฐิติรัตน ์ หมัน่แกว้ 6644089300130 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
80 นางสาว ศศิวิมล แกว้ม่ิงเมือง 664408930011 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 1 ผา่น
81 นาย รอลหลี คงสมทุร 663408930025 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
82 นาย รอลหลี คงสมทุร 663408930025 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
83 นางสาว ถิรดา ล่ิมดุลย์ 662408930001 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
84 นาย รอลหลี คงสมทุร 663408930025 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 2 ผา่น
85 นางสาว ศิริวิมล บตุรสา 662408930030 การจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 4 ปี ปี 3 ผา่น
86 นางสาว ฮูดา รอดเขม็ 664408010003 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 1 ผา่น
87 นาย อิทธิฤทธ์ิ หวงัสป 664408010009 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 1 ผา่น
88 นางสาว มะลิวลัย ์โพชสาลี s663408010005 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
89 นางสาว วรรณดี ลาภมี 663408010017 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
90 นางสาว ชลนิกานต ์ดวงสุวรรณ 663408010002 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
91 นางสาว สุพรรษา เกตุแกว้ 663408010010 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
92 นางสาว มนรดา ธนพฒันศิ์ริ 663408010006 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
93 นางสาว ณัฐศรินทร์ ผา่นบตุร 663408010008 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
94 นางสาว รัตนา เอง้ฉว้น 662408010002 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 3 ผา่น
95 นาย ปิยวตั สนธิศรี 664408010010 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 1 ผา่น
96 นางสาว สาริกา เสียมไหม 664408010008 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 1 ผา่น
97 นางสาว เนตรทราย ท านกัผล 663408010011 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
98 นางสาว ฮายาตี เจะมะ๊ 664408010005 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 1 ผา่น
99 นางสาว นางสาวสใบทิพย ์ศรีทยั 662408010005 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 3 ผา่น
100 นาย ผดุงเดช ศรนิรันด์ 663408010009 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
101 นาย อินทร เดช  สมาธิ 662408010010 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 3 ผา่น
102 นางสาว เกศกนก  คงทอง 663408010012 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
103 นางสาว ชมพนุูช ทองหนูนุย้ S663408010025 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
104 นางสาว อาลกัษณา ก่ิงเกาะยาว 662408010022 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 3 ผา่น
105 นางสาว วระดา วาราช 663408010016 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
106 นางสาว อนุรดี โดยล าดบั s663408010015 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
107 นางสาว มะลิวลัย ์โพชสาลี s663408010005 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
108 นางสาว อลิษา แดงแสละ 663408010023 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
109 นางสาว ภูษณิศา พุม่นุย้ 662408010020 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 3 ผา่น
110 นางสาว วราภร เพชร์ช่วย 663408010026 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
111 นาย อภิสิทธ์ิ ชูเสียงแจว้ 663408010027 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
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112 นางสาว ฐิติรภชัร ฮายกุต์ 663408010021 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
113 นางสาว สิรภทัร มากนคร 663408010013 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 1 ผา่น
114 นางสาว นิชาภทัร รงรักษ์ S663408010020 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
115 นางสาว อารีญา ดีละมนั 663408010018 การทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
116 นางสาว จิราพชัร สิงหการ 663408100019 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
117 นางสาว ยาวารีย ์ฮะปาน 663408100007 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
118 นางสาว ชลนัดา ทวีตา 663408100013 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
119 นางสาว ปาริฉตัร สมาธิ 662408100009-4 การบญัชี 4 ปี ปี 3 ไมผ่า่น
120 นางสาว นุชจิรา ขนานใต้ 663408100003 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
121 นางสาว ชลนัดา ทวีตา 663408100013 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
122 นางสาว ประภานิช สรรพจกัร 663408100017 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ผา่น
123 นางสาว เพญ็ประกาย แกว้คล ้า 663408100010 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ผา่น
124 นางสาว กิตติญา ทองมัน่ 663408100008 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ผา่น
125 นางสาว หน่ึงฤทยั เจริญค า 664408100004 การบญัชี 4 ปี ปี 1 ผา่น
126 นางสาว ขวญัฤดี รอดสีเสน 664408100001 การบญัชี 4 ปี ปี 1 ผา่น
127 นางสาว น.ส.บษุกร ค  าภูแสน 663408100023 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ผา่น
128 นางสาว สิริมา แสงธารา 663408100020 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ผา่น
129 นางสาว วิภาดา มลิพนัธุ์ 664408100003 การบญัชี 4 ปี ปี 1 ผา่น
130 นางสาว อนิตญา สุเหร็น 663408100016 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ผา่น
131 นางสาว ธนญัญา เหล่ชาย 664408100008 การบญัชี 4 ปี ปี 1 ผา่น
132 นางสาว สุธาทิพย ์เสง้ด า 664208100005 การบญัชี 4 ปี ปี 1 ผา่น
133 นางสาว พิมพพิ์สุทธ์ิ จูหอ้ง 664408100009 การบญัชี 4 ปี ปี 1 ผา่น
134 นางสาว อจัฉราวรรณ ถนะวิทย์ 663408100014 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ผา่น
135 นางสาว ปรัญญา มะกลุ 664408100010 การบญัชี 4 ปี ปี 1 ผา่น
136 นางสาว วรนุช เล่ียนยงค์ 664408100002 การบญัชี 4 ปี ปี 1 ผา่น
137 นางสาว กนัยา อาด า 663408100009 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ผา่น
138 นางสาว สิรภทัร ทบัทิมเมือง 663408100018 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ผา่น
139 นางสาว อมรทิพย ์ดว้งสุข 661408100003 การบญัชี 4 ปี ปี 4 ผา่น
140 นางสาว สุทธิดา รักราวี 661408100022 การบญัชี 4 ปี ปี 4 ผา่น
141 นางสาว พิมพกานต ์บญุมา 663408100001 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ผา่น
142 นางสาว นทัธมน นาศรี 661408100011 การบญัชี 4 ปี ปี 4 ผา่น
143 นางสาว ศศิชา ทิพรัตน์ 663408100022 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ผา่น
144 นางสาว อมรรัตน ์อน่าย 663408100021 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ผา่น
145 นางสาว สิรภทัร ทบัทิมเมือง 663408100018 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ผา่น
146 นางสาว วิชชุดา แกว้สอน 661408100017 การบญัชี 4 ปี ปี 4 ผา่น
147 นางสาว นางสาวขวญัฤดี ฤทธิเนียม 662408100001 การบญัชี 4 ปี ปี 3 ผา่น
148 นางสาว จิราพชัร สิงหการ 663408100019 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ผา่น
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149 นาย สุบิน บญุเลิศวรกลุ 663408100012 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ผา่น
150 นางสาว สิรภทัร ทบัทิมเมือง 663408100018 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ผา่น
151 นางสาว อลิชา เกิดไก่แกว้ 663408100015 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ผา่น
152 นางสาว สิรภทัร ทบัทิมเมือง 663408100018 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
153 นางสาว สิรภทัร ทบัทิมเมือง 663408100018 การบญัชี 4 ปี ปี 2 ไมผ่า่น
154 นาย สุรเชษฐ ์พรามเลก็ 661408540079 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 4 ไมผ่า่น
155 นาย หาญณรงค ์ขนุโยธี 661408540072 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 4 ไมผ่า่น
156 นางสาว ธญัญารัตน ์หลานเดน็ 661408540018 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 4 ไมผ่า่น
157 นางสาว จิรภิญญา คนเท่ียง 661408540046 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 4 ผา่น
158 นางสาว ธญัวรัตน ์ พรมเมศ 661408540014 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 4 ผา่น
159 นางสาว เกวลิน ร่วมพล 661408540047 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 4 ผา่น
160 นางสาว ฐานิกา เขียดเขียว 661408540059 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 4 ผา่น
161 นางสาว ธนัวามาศ รามคง 661408540080 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 4 ผา่น
162 นางสาว เบญจรัตน ์สุนีย์ 164401020007 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 1 ผา่น
163 นางสาว ศิริธร ศรีจนัทร์ทอง 661408540049 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 4 ผา่น
164 นางสาว นลินทิพย ์หวัเขา 661408540050 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 4 ผา่น
165 นางสาว อรพร เพง็สุขศรี 663408100006 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 2 ผา่น
166 นางสาว ศศิวิมล แกว้ม่ิงเมือง 6644008930011 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 1 ผา่น
167 นางสาว กนัยารัตน ์ ชูชาติ 661408540068 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 4 ผา่น
168 นางสาว ธญัญารัตน ์หลานเดน็ 661408540018 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 4 ผา่น
169 นางสาว ดวงกมล นิลสงวนเดชะ 661408540012 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 4 ผา่น
170 นางสาว ดวงกมล นิลสงวนเดชะ 661408540012 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 4 ผา่น
171 นางสาว อารียา ผิวดี 661408540010 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 4 ผา่น
172 นางสาว ลกัษมณ ทองแท้ 661408540027 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 4 ผา่น
173 นางสาว อรจิรา ญาณสูตร 661408540008-5 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 4 ปี ปี 4 ผา่น
174 นางสาว สุวิมล  ทองฤกษ์ 662408030009 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 3 ไมผ่า่น
175 นางสาว ชลธิชา รองสวสัด์ิ 663408030001 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 2 ผา่น
176 นางสาว ณัฐภรณ์ เพชรคง 664408030006 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 1 ผา่น
177 นางสาว ชุติกาญจน ์ทิพยจ์นัทา 664408030007 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 1 ผา่น
178 นางสาว เด่นรัชนี กิจสุบรรณ 664408030001 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 1 ผา่น
179 นางสาว พรรวษา ชูนาก 664408030005 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 1 ผา่น
180 นางสาว อภิภาวดี หมนัการ 663408030005 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 2 ผา่น
181 นางสาว ฟารีดา บา้เหร็ม 663408030006 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 2 ผา่น
182 นางสาว ณัฐวลัย ์อ่าวลึกนอ้ย 663408030004 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 2 ผา่น
183 นางสาว นชัริยา  มรรคา เขต 663408030011 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 2 ผา่น
184 นางสาว อมาวสุ หูวอง 663408030009-8 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 2 ผา่น
185 นางสาว อรวี คลองร้ัว 663408030003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 2 ผา่น
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186 นาย พงศพ์ทัธ ์คงประเสริฐ 663408030002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 2 ผา่น
187 นางสาว อยัรีน สูทอก 663408030007 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 2 ผา่น
188 นางสาว นฤภร  เครือจนัทร์ 663408030008 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 2 ผา่น
189 นางสาว รัชดาภรณ์ ขาวข า 664408030003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 1 ผา่น
190 นางสาว ศิริญญา คงสมทุร 664408030011 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 1 ผา่น
191 นาย อนุวฒัน ์แซ่อ้ิว 664408030009 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 1 ผา่น
192 นางสาว ศิริญญา คงสมทุร 664408030011 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 1 ผา่น
193 นางสาว ยสุลิษา ปะดุกา 664408030014 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 1 ผา่น
194 นางสาว กลัยกร เพอสะและ 664408030008 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 4 ปี ปี 1 ผา่น
195 นางสาว อภาสินี ชูแสง 663208010007 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ไมผ่า่น
196 นางสาว องัคณา การะเกตุ 664208010007 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
197 นางสาว ศรัณยพ์ร หนูสวสัด์ิ 664208010008 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
198 นางสาว โศจิรัตน ์เจียวกก๊ 663208010016 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
199 นางสาว กญัญารัตน ์เหล่าเส็น 663208010039 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
200 นางสาว น ้าเพชร ม่ิงเมือง 664208010058 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
201 นางสาว มาธวีย ์ทพัชยั 664208010061 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
202 นางสาว อาทิตยศ์รา ขวญัจุล 664208010023 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
203 นางสาว พีชญา บา้เหร็ม 664208010060 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 3 ผา่น
204 นางสาว ปณวรรณ สุราวธุ 664208010048 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
205 นางสาว กาญจนา จนัมีศรี 664208010034 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
206 นางสาว พรสุดา คงศรี 664208010045 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
207 นางสาว อาทิตยา แสวงหา 664208010071 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
208 นาย ธนาวฒิุ เรียบร้อย 664208010003 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
209 นางสาว ธนัยช์นก ขมจนัทร์ 664208010057 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
210 นาย จกัรพงศ ์คงแกว้ 664208010025 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
211 นางสาว ชาลิสา ศรมณี 664208010053 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
212 นาย ชวลักร คุม้วงษ์ 663208010011 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
213 นางสาว พิมวดี ทองสงค์ 664208010020 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
214 นางสาว อุลยัวรรณ กลุสอนนาม 664208010069 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
215 นางสาว พรรณิการ์ มานะชนม์ 664208010036-8 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
216 นางสาว กฤติยา โตะ๊หลง 664208010026 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
217 นางสาว ศิรประภา เจริญศรี 664208010044 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
218 นางสาว วิรากานต ์ มลิวรรณ 664208010043-4 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
219 นางสาว ธิดาวรรณ ก ากิจ 664208010072 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
220 นางสาว ธญัญารัตน ์สาระวารี 664208010035 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
221 นางสาว พิชญา ช่วยเกล้ียง 664208010039 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
222 นางสาว นฤมล นกยงูทอง 664208010033 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
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223 นางสาว ปิยธิดา ตรีโชติ 664208010010 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
224 นางสาว ปิยรัตน ์ แซ่เง่า 664208010074 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
225 นางสาว อนุสสรา ชนะกลุ 664208010065 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 3 ผา่น
226 นางสาว ศิรภสัสร สุขแกว้ 664208010063 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 3 ผา่น
227 นางสาว เมศิณี คมข า 664208010046 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
228 นางสาว ศรวณีย ์ไชยศร 664208010012 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
229 นางสาว ชลิตา พุม่พวง 664208010022 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
230 นางสาว ณัฏฐธิดา ชุมศรี 664208010055 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
231 นางสาว ธนวรรณ ทองบางใบ 664208010024 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
232 นาย พนมพร แกว้ประเสริฐ 664208010059 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
233 นางสาว กนกวรรณ  เทียม สานุ จิตต ์ 664208010001 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
234 นางสาว มณฑิตา ศรีสมบรูณ์ 664208010040 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
235 นางสาว วรรณกานต ์กวางทะวาย 664208010062 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
236 นางสาว ชนาธิป ชูทุง่ยอ 663208010014 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
237 นางสาว จนัทราภา ศรีสุด 664208010051-7 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
238 นางสาว รัตนวลี 663208010006 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
239 นางสาว ณัฎฐา นวลขาว 664208010019 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
240 นางสาว อรดา เพช็ร์พรม 664208010066-5 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
241 นางสาว รัชยดุาภรณ์ ศรีชมภู 663208010023 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
242 นางสาว อมราพร สงัหลงั 663208010018 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 4 ผา่น
243 นาย เมธชนนัท ์นอ้ยกรัด 664208010038 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
244 นางสาว วรรณกานต ์กวางทะวาย 664208010062 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
245 นางสาว อาทิตยา บญุสิทธ์ิ 664208010068-1 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
246 นางสาว ไอศิกา มหาศาลเลิศพิพฒัน์ 664208010018-6 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
247 นางสาว สุวิมล คงสิน 664208010070 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
248 นางสาว ธนัยช์นก ชมจนัทร์ 664208010057 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
249 นางสาว ธญัชนก เก้ือแกว้ 664208010004 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
250 นางสาว สุณัฐชา เส็นบตุร 664208010028 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
251 นาย กฤษฎา จนัจาลกัษณ์ 663208010029 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
252 นางสาว วิภาวดี หมีนุย้ 663208010019-5 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
253 นางสาว ฌชัฌาภรณ์ นุชนอ้ย 664208010054-1 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
254 นางสาว กรรณทิวา  ไหมจนัทร์ 664208010049 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 3 ผา่น
255 นางสาว จิราภรณ์ ละไมโสบ 664208010042 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
256 นางสาว กนกวรรณ เอียดทอง 66420810030 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
257 นางสาว ณัฐนิชา บรูณะ 663208010034 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
258 นางสาว ณัฏฐชา จีนเมือง 64208010029 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
259 นางสาว จิราภรณ์ ละไมโสบ 664208010042 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
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260 นางสาว กณิศ คีรีรักษ์ 663208010015 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
261 นางสาว ณัฐนิชา บรูณะ 663208010034 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
262 นางสาว จิราภรณ์ ละไมโสบ 664208010042 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
263 นางสาว วรดา นิสยัชล 663208010001 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
264 นาย พนมพร แกว้ประเสริฐ 664208010059 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
265 นาย พนมพร แกว้ประเสริฐ 664208010059 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
266 นางสาว อจัฉราภรณ์ ดวงแกว้ 663208010002 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
267 นางสาว จิราภรณ์ ละไมโสบ 664208010042 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
268 นางสาว วิจิตรา ฉิมฤทธ์ิ 663208010031 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
269 นางสาว นฐักานต ์ผกามาศ 663208010020 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 4 ผา่น
270 นางสาว ปริศนา สุริยะโยธิน 663208010037 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
271 นางสาว นางสาว สุจิตรา โรยมณี 663208010008 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
272 นางสาว ปริยาภทัร จนัทร์อุ่น 663208010017 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
273 นางสาว ศศิภา คลองร้ัว 663208010010 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
274 นางสาว อภาสินี ชูแสง การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
275 นางสาว วรรณนิสา ฝ้ันไฝ 663208010005 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
276 นางสาว โศจิรัตน ์เจียวกก๊ 663208010016 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
277 นางสาว ธนญัญา มานพ 663208010009 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
278 นางสาว กญัญารัตน ์เหล่าเส็น 663208010039 การทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
279 นางสาว น ้าฝน หนาวเยีย่ม 663208100047 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ผา่น
280 นางสาว กนกวรรณ ขนุอินทร์ 663208100025 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ผา่น
281 นางสาว สุกญัญา อินทร์สุทธ์ิ S663208100004 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ไมผ่า่น
282 นางสาว คทาทอง เกียรติพิมล 663208100032 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ไมผ่า่น
283 นางสาว สตัตบษุย ์ทบัทิมเมือง 663208100034 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ไมผ่า่น
284 นางสาว ศภุรัตน ์ทองทิพย์ 663208100035 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ไมผ่า่น
285 นางสาว บษุริน ทรัพยส่์ง 664208100039 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
286 นางสาว เกตนว์รา กรูอหมีน 664208100038 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
287 นางสาว ชุติกาญจน ์ล ่าล่อง 663208100050 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ผา่น
288 นางสาว หทยักาญจน ์ประเสริฐ 663208100001 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ผา่น
289 นาย นิธิภทัร อ่องนาวา 664208100001 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
290 นางสาว ณัฏฐา หนูเทพ s664208100010 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
291 นางสาว ศศธร ทวิสุวรรณ 664208100009 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
292 นางสาว กิตติรัตน ์กลุหลงั 664208100020 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
293 นางสาว รัตนพร พุม่ประเสริฐ 664208100045 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
294 นาย ผดุงศกัด์ิ พรหมช่วย 664208100026 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
295 นางสาว สิริลกัษณ์ นมสัการ 664208100003 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
296 นางสาว สุจิตรา สืบศึก 664208100004 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
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297 นางสาว ภารวี หสัสาคร 664208100042 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
298 นางสาว ฮาหวา จิระเสถียร 664208100006 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
299 นางสาว ทิพวรรณ อุศมา 664208100022 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
300 นางสาว วนิดา ดวงทบัจนัทร์ 664208100037 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
301 นางสาว จิรวรรณ จนัทร์ชู 663208100017 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ผา่น
302 นางสาว ทรรศนีย ์ดว้งมาก 664208100028 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
303 นางสาว ภสัสร โรงเชิงไถ 664208100031 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
304 นางสาว วรมน สร้างเหมาะ 664208100040 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
305 นางสาว จีรวรรณ หอมขจร 664208100036 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
306 นางสาว พศิกา พงศธิ์พนัธ์ 664208100027 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
307 นางสาว กนัตนา บิลและ 664208100018 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
308 นางสาว ไปรยา บญุช่วยนาง 664208100014 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
309 นางสาว จามรี ลูกอน้ 664208100012 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
310 นางสาว อรษา เพชรสนัน่ 664208100030 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
311 นางสาว อลิษา นาชิน 663208100043 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ผา่น
312 นางสาว ปนดัดา ด าแกว้ 664208100046 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
313 นางสาว แกว้กานดา สมาจุน 664208100023 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
314 นางสาว จิตตวดี ดว้งทอง 664208100025 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
315 นางสาว มณฑิตา จกัราช 664208100008 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
316 นางสาว สายทิพย ์ ชูยก 663208100007 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ผา่น
317 นางสาว มสัรินทร์ ทองค า 664208100002 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
318 นางสาว สุนิสา หลีหาด 664208100021 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
319 นางสาว อภิญญา เหล่าเส็น 663208100033 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ผา่น
320 นางสาว นุชจรี โยมเนียม 663208100002 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ผา่น
321 นางสาว อุฑารัตน ์นิลเส็น 664208100013 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
322 นางสาว นุสรา เวลาดี 663208100053-5 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ผา่น
323 นางสาว สุธิดา. บญุไทย 664208100035 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
324 นางสาว อารียา  สรรเสริญ 664208100041 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
325 นางสาว ชลลดา  ยทุธการ 664208100034 การบญัชี เทียบโอน ปี 1 ผา่น
326 นางสาว ศิวพร ช านาญเหนาะ 663208100046 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ผา่น
327 นางสาว ชฎาภรณ์ จนัทะเล 663208100021 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ผา่น
328 นางสาว สุกญัญา หนูเนตร 663208100016 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ผา่น
329 นางสาว กนกวรรณ ขนุอินทร์ 663208100025 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ผา่น
330 นางสาว น ้าฝน หนาวเยีย่ม 663208100047 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ผา่น
331 นางสาว ณัฏฐณิชา สงัยวน 663208100052 การบญัชี เทียบโอน ปี 2 ผา่น
332 นางสาว น.สจนัทกานต ์เก้ือประจง 663208100018 การบญัชี เทียบโอน ปี 4 ผา่น
333 นางสาว องัคณา การะเกตุ 664208010007 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
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334 นางสาว ฐิติรัตน ์จรจนัทร์ 664208010002 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
335 นางสาว สุทธิกานต ์ชุมบตุร 664208010013 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
336 นางสาว ศภุนุช เจริญประมีปกิจ 663208100030 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
337 นางสาว เกศดา มาจุรินทร์ 664208010016 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 1 ผา่น
338 นางสาว รมิตา ล่องต้ี 663208010038 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 4 ผา่น
339 นางสาว บษุรินทร์ ไทยเลก็ 663208010030-2 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น
340 นางสาว สุชาดา อิสโม s663208010028 การโรงแรมและการทอ่งเท่ียว เทียบโอน ปี 2 ผา่น


