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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (15 คน) 

1. นายธราดล   ศรีอ่อน 
2. นางสาวสุจาศิน ี  คชรินทร์ 
3. นางสาววนัสนันท์  พันพา 
4. นายณัฐชนน   กลางเมือง 
5. นายธัชนนท์   ชลเสถียร 
6. นางสาวกนกวรรณ  ไชยราช 
7. นางสาวชนิสรา  นวลประเสริฐ 
8. นางสาวเทพินทร์  ทองแท้ 
9. นายรัตนพล   เวียงสมุทร 
10. นางสาวเสาวลักษณ์  เปรมปรี 
11. นางสาวธัญชนก  ก้อนมณ ี
12. นายวิศรุต   หาญยุทธ 
13. นางสาวอรชพร  วงศ์สกุลสุขดี 
14. นางสาวนัทธ์ชนัน  อุปพัทธวาณิชย์ 
15. นางสาวกัญญาณัฐ  มูลตรี 

 
สาขาวิชาการบัญชี (38 คน) 

1. นางสาววิมลสิริ  ไชยสุรัตนานนท์ 
2. นางสาวอัจฉรา  เหล่ามาลา 
3. นางสาวการะเกด  สายหยุด 
4. นางสาวอัคคราภรณ์  นิภาธร 
5. นางสาวนริศา   ดีเหมือน 
6. นางสาวอรอุมา  ค าพรหม 
7. นางสาวพรนภา  เกจันทร ์
8. นางสาวณัฐณิชา  ผลประเสริฐ 
9. นางสาวชลธิชา  เพ็งเพชร 
10. นายลภัส   โกสินธุ์วัฒนะ 
11. นายวุฒิชัย   ตันตะวาโย 
12. นางสาวนิธยาภรณ์  รัตนวิจิตร 
13. นางสาวทรรศภรณ ์  คงแสงชัย 
14. นางสาววิชญาพร  วงษ์พานิช 
15. นางสาวอารีรัตน์  ห่างภัย 
16. นายเมธาวิน   ใจสุทธิ์ 
17. นางสาวกัญญารัตน์  ช่างเคหะ 
18. นางสาวกัลยา   บุญจันทร์ 
19. นางสาววรนิษฐา  โพธิสาร 
20. นายฐิติพงษ์   เฉยสวัสดิ์ 
21. นางสาววรกมล  แย้มคร้าม 

3 / 22.นายเจษ... 



๓ 
 

22. นายเจษฎาภรณ์  บัวเผื่อน 
23. นางสาวปรียานารถ  หนูน้อยเรือนงาม 
24. นางสาวชุตินันท์  จันทวงษ ์
25. นางสาวณัฐสุดา  ยินดีภพ 
26. นายกฤษฎา   นลินรัตน์พิพัฒน์ 
27. นางสาวสโรชา   บุญยงค ์
28. นางสาวณิชาพัชร์  กอผจญ 
29. นางสาวภัทรวดี  โสธร 
30. นางสาวชนัญชิดา  ภาษิต 
31. นางสาวธันยพร  เรืองเอ่ียม 
32. นางสาวรติมา   ลีพัฒนเศรษฐ์ 
33. นายศุภเดช   สุภาใจ 
34. นางสาวมองเพลิน  ศรีเพียงจันทร์ 
35. นางสาวนิชานันท์  จันทร์แก้ว 
36. นางสาวชัชนันท์  สาธุพันธ์ 
37. นางสาวมัชฌิมา  มิ่งฉาย 
38. นางสาวไอรินทร์  ธนนันท์ติพงษ ์

 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (179 คน) 
 

1. นางสาวศิริวรรณ  ค าธานี 
2. นางสาวณัฎฐ์กฤตา  อินทชื่น 
3. นางสาวณัชชา   แววศักดิ์ 
4. นางสาวนันทัชพร  นามจุมจัง 
5. นางสาวสุธาสินี  ศรีภู่ 
6. นายเดชาธร   ลาดแก้ว 
7. นางสาวเจนสิตา  หมื่นกล้า 
8. นางสาวนภัสสร  ยั่งยืน 
9. นางสาวไพจิตรา  สิทธิ์มาก 
10. นางสาวสุจิตราภรณ์  เสือเนียม 
11. นายอดิเทพ   เหมล้วน 
12. นางสาวสุภาภรณ์  กันอ่วม 
13. นางสาวโสภา   หินพิเศษ 
14. นางสาวเมษา   กลอยดี 
15. นางสาวภัทรวดี  เอิบสุข 
16. นางสาวอภิญญา  โทแสง 
17. นางสาวสุธีกานต ์  หาญกีรติก าจร 
18. นายวงศธร   ปรีเจริญ 
19. นางสาวภัค   วรรณศิลป์ 
20. นายณัฐวัฒน์   อัศววัฒนโภคิน 
21. นางสาวทอฝัน   จันทะ 
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22. นายอาคิเราะฮ์  ลายสาคร 
23. นางสาวปวิตรา  สมชื่อ 
24. นางสาวพิชชากร  กวินทิพยวงศ ์
25. นางสาวอภิชญา  ภูคงสี 
26. นางสาวพจนีย์   เชื้อเจริญ 
27. นางสาวพรรณนิดา  ระยาย้อย 
28. นางสาวจารุกัญญ ์  คงคาม ี
29. นางสาวศุภนิดา  บุญอินทร์ 
30. นายวายุ   พัดเย็ดใจ 
31. นายณิชากร   อนันตวุฒ ิ
32. นางสาวณัฐนิชา  วงศ์สุขชัยกิจ 
33. นายวรพล   จันครา 
34. นางสาวสุพิชญา  พุ่มนวม 
35. นางสาวชลณิชา  เพียรหาดี 
36. นางสาวพัชรวดี  วิไล 
37. นางสาวณัฐฐาพร  เชาวนศิลป์ 
38. นางสาวสุพรรณี  พัฒนปิยกุล 
39. นายณัฐพงศ์   ขุนทองจันทร์ 
40. นางสาวหทัยกาญจน์  ทองเทศ 
41. นายณัฏฐกิตติ ์  พิมพ์นนท์ 
42. นายชานนท์   บัณฑิตย์ผล 
43. นายศรัณย ์   พาพรชัย 
44. นางสาวกมลลักษณ ์  สินประสูตร 
45. นางสาวปณิฏฐา  อรรณพเพชร 
46. นางสาวทิพย์สุดา  ทองสา 
47. นางสาวพัชธริน  ไชยเดช 
48. นางสาวณฐหทัย  บัวผัน 
49. นางสาวธนภรณ์  โชติมณี 
50. นางสาวณัฐภรณ์  กระชั้น 
51. นายพงศกร   ถาวรานุรักษ์ 
52. นางสาววริศรา  เมืองอุดม 
53. นายกรรณศักดิ ์  เรืองเดช 
54. นายภานุวัฒน์   เกษทองมา 
55. นางสาวสุวรา   เรืองดิษฐ์ 
56. นางสาวเบญญาภา  ใหม่มา 
57. นายวชิรวิทย์   พรธัญกิจ 
58. นายศดานนท ์  สมพร 
59. นายสรกัณ   ดวงทวีป 
60. นางสาวเบญญทิพย์  ทองเงิน 
61. นางสาวนิษิตา   แดงบาง 
62. นายสิรเมธินท์   ยุวพันธ์ุกุล 
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63. นางสาวพรสุภา  สุภาพรหม 
64. นางสาวศิรินภา  หมีทอง 
65. นางสาวธมลวรรณ  ท้วมศิร ิ
66. นางสาวกนกวรรณ  จันทิม 
67. นางสาวนิธิวดี   โพธิ์นอก 
68. นายอัครชัย   รัตนคุณ 
69. นางสาวปุณยาพร  เนียรอรุณ 
70. นางสาวภูษิตา   สิทธิ์สงวน 
71. นางสาวสารินดา  ทองใบ 
72. นางสาววัณณะกมล  ระวังภัย 
73. นายจารุภัทร   ศรเจริญ 
74. นางสาวกมลลักษณ ์  อินทร์สุดชัย 
75. นางสาวประภัสสร  ไตรพรหม 
76. นายจิรวัฒน์   ศรีสวัสดิ์ 
77. นางสาวกรนภา  สถิตวิริยะกุล 
78. นางสาวณิชาภา  เทียนเรียว 
79. นางสาวขวัญอารีย ์  ซื่อสัตย์ 
80. นางสาวปุณณดา  ศิริศึกษา 
81. นายรพ ี   วรนุชกุล 
82. นายพัสกร   มุ่งการ 
83. นายนิติพันธ์   เถื่อนแถว 
84. นายธ ามรงค์   สุขชู 
85. นายเจษฎา   สุขล้วน 
86. นายจิณณ์รชา   ปทุมชาติ 
87. นางสาวสุกัญญา  ปาละ 
88. นางสาวณธิดา   พ่วงแคะ 
89. นางสาววราพร  พลับแดง 
90. นางสาวอัญชุลี  อินทรแรม 
91. นางสาวเมธาวี   กาญจนา 
92. นางสาวธนพร   พ่วงไพโรจน์ 
93. นายศุภกิตติ ์   ค าบ้านฆ้อง 
94. นางสาวณฐมน  ภูดรนาง 
95. นางสาววิลาสินี  ไชยศิลป์ 
96. นายพงษ์ศธร   เล็กพุก 
97. นางสาวปภานิจ  ศรีสุภา 
98. นางสาวจริญาพร  เสโส 
99. นายสาริน   เล็กวิไล 
100. นายภาวัต   เรืองจุติโพธิ์พาน 
101. นางสาวศรัณญา  ใจดี 
102. นายปัณณธร  แสงศิรินาวิน 
103. นางสาวนภัสวรรณ  สีดา 
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104. นางสาวนันทิดา  เพ่งบุญ 
105. นางสาวพรนภา  กอบธัญญกิจ 
106. นางสาวสุรี   แซ่หว้า 
107. นางสาวดุจดาว  เฉลยภพ 
108. นายชณันธร   สุวรรณผล 
109. นายพิรุฬห ์   สุขนิยม 
110. นายโภคิน   ทรงบัณฑิตย์ 
111. นางสาวณัฐฌา  กูลละวรรณา 
112. นายสิทธิพล   โชติกูล 
113. นางสาวพรนัชชา  บัวเขียวอ่อน 
114. นางสาวสุจิตรา  พวงแก้ว 
115. นางสาววราภรณ์  อ่อนถาวร 
116. นางสาวบุญเสริม  ไวยศรีแสง 
117. นางสาวดารภา  ทรงศิร ิ
118. นางสาวอัจฉรา  แก้วรากมุข 
119. นางสาวศิรินทิพย์  ค ากอง 
120. นายพุฒิพงศ์   กองศักดิ ์
121. นางสาวชลธิชา  นาคกุล 
122. นายจุฑาภัทร  ทองเทวินทร์ 
123. นายวิชชุกร   พรหมขวัญ 
124. นายก้องภพ   ประทีปสกุลทอง 
125. นางสาวปนัดดา  ก าเนิดอินทร์ 
126. นางสาวภณิดา  งามด ี
127. นางสาวภาณุมาศ  สุวรรณชัยรบ 
128. นางสาวสิรินทรา  สุดประเสริฐ 
129. นายปฏิพัทธ์   อรรถเดโช 
130. นายพิชเยศ   บุหงานัตน์ 
131. นายกิตติพนธ์  อินทโชติ 
132. นางสาวมยุริญ  ประวัน 
133. นางสาวกัญญาภัค  สุพะตะ 
134. นางสาวสาริศา  บุญชู 
135. นางสาวเอริตรา  รัตนพงษ์พร 
136. นางสาวปัทมพร  ฉิมมาแก้ว 
137. นางสาวชนิตา  ผาสุขฤทธิ์ 
138. นางสาวแววดาว  ผลเจริญ 
139. นายปรีดา   จันทร์ฟ้าเหลื่อม 
140. นางสาวอรัชพร  ยิ้มละมัย 
141. นางสาวอรัญญา  ผาดศรี 
142. นางสาวอัญชิสา  เวทมาหะ 
143. นายธนกร   ประเสริฐ 
144. นางสาวปิยะพร  เคนโคกกรวด 
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145. นางสาวสุดารัตน์  บุญคง 
146. นางสาวอิสริยา  คมกล้า 
147. นางสาวณัฐชา  แสงต่วน 
148. นางสาวนันทิชา  ยองใย 
149. นางสาวสานุธิญา  เงินค า 
150. นางสาวกัลยารัตน์  ศรีไมล์ 
151. นางสาวภัคมณฑน์  กางกรณ ์
152. นายกษิดิศ   แจ่มสิริทรัพย์กุล 
153. นายภูมินันท ์  นุ่นด า 
154. นางสาวพลอยชมพู  น้อยสิงห์ 
155. นางสาวสุริยพร  ศิริพฤกษ์พงษ ์
156. นางสาววีราวรรณ  มั่นคง 
157. นายก้องพันธ์  ธูปหอม 
158. นางสาวศิริวรรณ์  เผ้าอาจ 
159. นายอานนท์   เกิดผักแว่น 
160. นายณัทฐพงศ์  รภัทภร 
161. นายธัชรัฏฐ์   สิงห์อุดม 
162. นางสาวรัตนาภรณ์  อุ่นให้ผล 
163. นางสาวณัฐธิดา  สายวิภาส 
164. นางสาวพัทธาณันท์  สิงสุข 
165. นางสาวสุชาดา  ทิพนาค 
166. นายปรัตถกร  เคลียพวงพิทย์ 
167. นางสาวนิรัชชา  นาคแก้ว 
168. นางสาวณิญาพร  ปัญญาเสน 
169. นางสาวรัตติกาล  เพ่ิมจัตุรัส 
170. นายณธิบดี   มานีมาน 
171. นางสาวฐิติวรดา  ปราบสกุล 
172. นางสาวณัฐณ ี  แก้วอุดม 
173. นางสาวจิรัชยา  เสือเพ็ง 
174. นางสาวนภัสสร  อ่อนวิมล 
175. นางสาวพิมพ์มาตา  พรพิริยะศานต ิ
176. นายเรวัต   แก้วนรา 
177. นายนันทภพ   ต๊ะถาวงศ ์
178. นายอภิวัฒน์   ศรีจันทวงค ์
179. นางสาวกมลวรรณ  เวชธรรมมา  
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