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คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 

วันจันทรที่ 27  พฤศจิกายน  2560  เวลา 9.00 - 11.30 น. 
 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (หอง self)  อาคารหองสมุด ชั้น 2 

 
ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหต ุ

1 359211100001 นางสาวกชกร  บัวทอง การบัญชี  ภาคปกติ   

2 359211100003 นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณอําภา การบัญช ี ภาคปกติ   

3 359211100007 นางสาวกฤติยาภรณ  เกิดใกลรุง การบัญช ี ภาคปกติ   

4 359211100012 นางสาวเกศกนก  อินทรนิมิตร การบัญช ี ภาคปกติ   

5 359211100021 นางสาวจินตพร  บัวบุตร การบัญช ี ภาคปกติ   

6 359211100024 นางสาวฉันทนา  กาเด็น การบัญช ี ภาคปกติ   

7 359211100029 นางสาวชุติมา  หนูนอย การบัญช ี ภาคปกติ   

8 359211100030 นางสาวฐิติมา  ยดยอย การบัญช ี ภาคปกติ   

9 359211100031 นายณรงค  สันฝา การบัญช ี ภาคปกติ   

10 359211100038 นางสาวณฐัธิดา  ราชพรหม การบัญช ี ภาคปกติ   

11 359211100039 นางสาวณฐัศิมา  พุฒจอก การบัญช ี ภาคปกติ   

12 359211100041 นางสาวดาราวด ี นามวรรณา การบัญช ี ภาคปกติ   

13 359211100044 นางสาวธนิศา  นาคฤทธ์ิ การบัญช ี ภาคปกติ   

14 359211100047 นางสาวนภาภรณ  อยูมุย การบัญช ี ภาคปกติ   

15 359211100048 นางสาวนฤมล  ปานสกุล การบัญช ี ภาคปกติ   

16 359211100049 นางสาวนฐัพร  เทพกุญชร การบัญช ี ภาคปกติ   

17 359211100050 นางสาวนนัทยา  สวัสด ี การบัญช ี ภาคปกติ   

18 359211100051 นางสาวสุดารัตน  คุมแควน การบัญช ี ภาคปกติ   

19 359211100053 นางสาวนริมล  กานก่ิง การบัญช ี ภาคปกติ   

20 359211100056 นางสาวบาลี  หนูพลับ การบัญช ี ภาคปกติ   

21 359211100058 นายปวีณ  กลอมสุวรรณ การบัญช ี ภาคปกติ   

22 359211100059 นางสาวปวีณา  รักถิ่นเดิม การบัญช ี ภาคปกติ   

23 359211100061 นางสาวปทมาวรรณ  คงหอม การบัญช ี ภาคปกติ   

24 359211100062 นางสาวปาณิสรา  อุปการณแกว การบัญช ี ภาคปกติ   

25 359211100063 นางสาวปยะนชุ  ปยะเขตต การบัญช ี ภาคปกติ   

26 359211100064 นางสาวพชัรีภรณ  จุลทอง การบัญช ี ภาคปกติ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหต ุ

27 359211100066 นางสาวพิมพกานต  จอมฤทธิ์ การบัญช ี ภาคปกติ   

28 359211100068 นางสาวพิมสุภา  แกวสิทธิ์ การบัญช ี ภาคปกติ   

29 359211100071 นางสาวภัทรวดี  ไกรนรา การบัญช ี ภาคปกติ   

30 359211100074 นางสาวมณรีัตน  วีระสุข การบัญช ี ภาคปกติ   

31 359211100080 นางสาวรังสิมา  เทพพิทักษ การบัญช ี ภาคปกติ   

32 359211100081 นางสาวรัตติกาล  ขาวสุด การบัญช ี ภาคปกติ   
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คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 

วันจันทรที่ 27  พฤศจิกายน  2560  เวลา 13.30 - 16.00 น. 
 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (หอง self)  อาคารหองสมุด ชั้น 2 

 
ที ่ รหัสนักศึกษา   ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหต ุ

1 359211100088 นางสาววรรณิศา  ชูนาค การบัญชี  ภาคปกติ   

2 359211100089 นางสาววรรณิสา  สายคุม การบัญช ี ภาคปกติ   

3 359211100093 นางสาววิภาวดี  ปานวุน การบัญช ี ภาคปกติ   

4 359211100094 นางสาววิภาวน ี ทิพยรอด การบัญช ี ภาคปกติ   

5 359211100096 นางสาววิมพวิภา  ผิวเงิน การบัญช ี ภาคปกติ   

6 359211100104 นางสาวศิริวิมล  บัวแกวทอง การบัญช ี ภาคปกติ   

7 359211100106 นางสาวศุภรัตน  บุญขัน การบัญช ี ภาคปกติ   

8 359211100108 นางสาวสกุลรัตน  สมจิต การบัญช ี ภาคปกติ   

9 359211100110 นางสาวสวรรยา  ดํานิ่ม การบัญช ี ภาคปกติ   

10 359211100117 นางสาวสุภาวด ี เดนดวง การบัญช ี ภาคปกติ   

11 359211100118 นางสาวสุภิญญา  แกวสิทธิ์ การบัญช ี ภาคปกติ   

12 359211100124 นางสาวอนงนาฎ  พรหมเมศร การบัญช ี ภาคปกติ   

13 359211100127 นางสาวอรอุมา  วีระสุข การบัญช ี ภาคปกติ   

14 359211100128 นางสาวอริสา  ชูจิตร การบัญช ี ภาคปกติ   

15 359211100129 นางสาวอักษรสิร ิ ทองนอก การบัญช ี ภาคปกติ   

16 359211100130 นางสาวอัญจิมา  คงฤทธื์ การบัญช ี ภาคปกติ   

17 359211100132 นางสาวอารียา  พรหมดนตรี การบัญช ี ภาคปกติ   

18 359211100133 นางสาวปริยานุช  ประสงคสุข การบัญช ี ภาคปกติ   

19 359211100138 นางสาวสุปรียา  ขําชวย การบัญช ี ภาคปกติ   

20 359211100140 นางสาวกนกวรรณ  ทองสอน การบัญช ี ภาคปกติ   

21 359211100141 นางสาวอรปรียา  คําพลัด การบัญช ี ภาคปกติ   

22 359211100143 นางสาวพัณณิตา  บุรีภักดี การบัญช ี ภาคปกติ   
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คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 

วันพฤหัสบดีที่ 30  พฤศจิกายน  2560  เวลา 9.00 - 11.30 น. 

 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (หอง self)  อาคารหองสมุด ชั้น 2 

ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหต ุ

1 359211110002 นายกฤษณะ  เลื่องสุนทร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

2 359211110004 นางสาวกัลยรัตน  สองสี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

3 359211110005 นางสาวกิ่งกมล  จันทรมานิตย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

4 359211110007 นางสาวชวิศา  ราชพิบูลย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

5 359211110008 นายชัยณรงค  สงวาร ี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

6 359211110011 นางสาวณัฐภัฏฌา  เพชรรัตน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

7 359211110012 นางสาวณิชนันท  แกวทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

8 359211110013 นางสาวธาดารัตน  ฟาเกียรติ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

9 359211110015 นางสาวนงลักษณ  ลาลุน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

10 359211110016 นางสาวนภัสสร  เรนุรน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

11 359211110017 นางสาวนฤบล  กาลาศรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

12 359211110018 นางสาวนฤมล  แกวมี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

13 359211110021 นางสาวปยนุช  อินอักษร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

14 359211110023 นางสาวเปรมหทัย  สุขสวาง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

15 359211110025 นางสาวมณทาทิพย  ยอดไสว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

16 359211110026 นางสาวมัสลิน  ละวู ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

17 359211110029 นางสาววรรณชนก  เลิศธนกิจไพศาล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

18 359211110032 นางสาวศศพิร  เมธาวีสวุรรณ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

19 359211110033 นางสาวศศวิรรณ  สังฆานาคนิทร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

20 359211110035 นางสาวสรารัตน  ผุดเผือก ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

21 359211110036 นางสาวสชุิตา  คงวงศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  
22 359211110037 นางสาวสุดารัตน  ทองแกว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  
23 359211110041 นางสาวอมล  ศิริคําหอม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  
24 359211110042 นางสาวอรวดี  เหมทานนท ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  
25 359211110043 นางสาวอรอุมา  เดชศรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  
26 359211110047 นางสาวกรกมล  สุกใส ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  
27 359211110048 นายคฑายุทธ  ชูเจริญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  



ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหต ุ

28 359211110049 นางสาววิจิตรา  จีนเดมิ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  
29 359211110050 นางสาวกิตติญา  ปรางแกว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  
30 359211110054 นางสาวขวัญฤทัย  เรืองเดช ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  
31 359211110055 นางสาวสุดารัตน  ราพฤทธิ ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  
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คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 

วันพฤหัสบดีที่ 30  พฤศจิกายน  2560  เวลา 13.30 - 16.00 น. 

 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (หอง self)  อาคารหองสมุด ชั้น 2 

ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหต ุ

1 359211110064 นางสาวชญานิศ  ยองนุน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

2 359211110066 นางสาวขวัญชนก  คะเณย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

3 359211110072 นางสาวกฤติยาภรณ  ไขขาว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

4 359211110074 นางสาวสุนันทา  ศักดิ์เกิด ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

5 359211110075 นางสาววิจิตราภรณ  พรหมจันทร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

6 359211110076 นายซอฟวาน  มะดิง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

7 359211110077 นายอับดุลอาซิ  บูโยะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

8 359211110078 นายแวอับดุลกอเดร  ยียามา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

9 359211110081 นายขจรศักดิ์  ไชยรัตน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

10 359211110082 นางสาวสวุนันท  นาคสีทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

11 359211110083 นายศักรินทร  สุรบรรณ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

12 359211110084 นางสาวเนตรชนก  คงเหล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

13 359211110085 นายขจรพงศ  มีแสง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

14 359211110086 นายรุงอรุณ  รัตนพันธ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

15 359211110087 นายณัฐวุฒ ิ วัฒนานิล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

16 359211110088 นางสาวเกศราภรณ  ศรีละมุล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

17 359211110089 นางสาวสุภิสรา  ดําปาน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

18 359211110090 นายศักรินทร  ยกชม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

19 359211110091 นายชัยมงคล  นวลนุช ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

20 359211110092 นางสาวพฤทธ์ิสร  เกิดขุมทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  

21 359211110094 นางสาวสิรินาฎ  อนดํา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  
22 359211110095 นางสาวปวีณสดุา  บุญเมือง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  
23 359211110096 นายมูฮัมมัดนัสรี  สาอิ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  
24 359211110098 นางสาวนมิตา  เจริญขุน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  
25 359211110099 นายณัฐพล  ไตรรัตน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  
26 359211110100 นางสาวฐิติรตัน  ดํารักษ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  
27 359211110101 นางสาวสุรชัฎางค  เมฆสวาง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ  
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คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 

วันศุกรที่ 1 ธันวาคม  2560  เวลา 9.00 - 11.30 น. 

 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (หอง self)  อาคารหองสมุด ชั้น 2 

ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 359211110104 นางสาวศิรดา  กุญชรินทร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

2 359211110105 นางสาวปยวรรณ  ไชยศิริ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

3 359211110106 นางสาวภัศรา  อุตมัง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

4 359211110107 นางสาวนราทิพย  นนทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

5 359211110108 นางสาวชิดชนก  ทองฉิม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

6 359211110109 นายนครินทร  สิทธิดํารงค ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

7 359211110110 นางสาวนิศรา  ชวยเรือง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

8 359211110113 นางสาวพชัร ี รอดศรเีพ็ง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

9 359211110114 นางสาวสุทธิดา  อินทรสุวรรณ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

10 359211110115 นางสาวมณจิรา  สประดิษฐ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

11 359211110116 นางสาวเสาวลักษณ  เทพไชย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

12 359211110118 นางสาวสุดารัตน  ชูชวย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

13 359211110119 นางสาวนาฏอนงค  ไชยธรรม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

14 359211110120 นางสาวจุฑารัตน  แกวประดิษฐ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

15 359211110121 นางสาวปชญาภร  ชวยเนื่อง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

16 359211110122 นางสาวจารุวรรณ  เกตุบูรณะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

17 359211110125 นางสาวอุมาวดี  เพชรอาวุธ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

18 359211110128 นางสาวสไุรดะ  เหมเด็น ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

19 359211110130 นายธนาวุฒ ิ ชูพุม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

20 359211110131 นางสาววิภารัตน  ศรีสัจจา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

21 359211110132 นางสาวยุรัยซาร  หรูนหีม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

22 359211110133 นางสาวนิสาอ  ยูโซะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

23 359211110135 นายอนันท  จันทมาศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

24 359211110136 นางสาวพรพิมล  สังขสิงห ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

25 359211110138 นายวัชระ  มานพ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

26 359211110141 นางสาวกรรณิการ  ขนานคลาย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 

27 359211110142 นางสาวนัซรนิ  เพ็งมูซอ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ 
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คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 

วันศุกรที่ 1 ธันวาคม  2560  เวลา 13.30 - 16.00 น. 

 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (หอง self)  อาคารหองสมุด ชั้น 2 

ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 
หมาย
เหต ุ

1 359211062002 นางสาวจิราพร  ชวยคลาย การจัดการ  ภาคสมทบ  

2 359211062003 นางสาวจุฬารัตน  ทองวิถี การจัดการ  ภาคสมทบ  

3 359211062005 นางสาวธิติมา  หนักแกว การจัดการ  ภาคสมทบ  

4 359211062010 นางสาวอิสรยิา  ดิษฐสุวรรณ การจัดการ  ภาคสมทบ  

5 359211062011 นางสาวภัทรนันท  บุญเมือง การจัดการ  ภาคสมทบ  

6 359211062013 นางสาวอัสณีย  ดวงใหญ การจัดการ  ภาคสมทบ  

7 359211062014 นางสาวปริสา  รําพึงนิตย การจัดการ  ภาคสมทบ  

8 359211062016 นางสาวเบญจวรรณ  ดอกโศก การจัดการ  ภาคสมทบ  

9 359211062020 นางสาวพุทธชา  สิงหนุย การจัดการ  ภาคสมทบ  

10 359211062021 นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญทอง การจัดการ  ภาคสมทบ  

11 359211062025 นางสาวเสาวลักษณ  ชวยเกตุ การจัดการ  ภาคสมทบ  

12 359211062026 นางสาวพรสุดา  ชายจันทร การจัดการ  ภาคสมทบ  

13 359211062027 นางสาวรัชนีกร  ยังช ู การจัดการ  ภาคสมทบ  

14 359211062028 นางสาวสุภาวดี  ธีรสมบูรณกุล การจัดการ  ภาคสมทบ  

15 359211062029 นางสาวสุกัญญา  กิจรากิจ การจัดการ  ภาคสมทบ  

16 359211062031 นางสาวนพมณี  ศรีนคร การจัดการ  ภาคสมทบ  

17 359211062032 นายธนวัฒน  ยอดทอง การจัดการ  ภาคสมทบ  

18 359211062033 นางสาวธิดาพร  พันธุจันทร การจัดการ  ภาคสมทบ  

19 359211062034 นางสาวสุนษิา  รสกระจาย การจัดการ  ภาคสมทบ  

20 359211062035 นางสาวศุภวรรณ  คชินทร การจัดการ  ภาคสมทบ  

21 359211062036 นางสาวสุดารัตน  สุธาโภชน การจัดการ  ภาคสมทบ  
22 359211062037 นางสาวสพุัตรา  สายแกว การจัดการ  ภาคสมทบ  
23 359211062038 นางสาวอนุธิดา  สงพราหมณ การจัดการ  ภาคสมทบ  
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คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 

วันจันทรที ่4 ธันวาคม  2560  เวลา 9.00 - 11.30 น. 

 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (หอง self)  อาคารหองสมุด ชั้น 2 

ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหต ุ

1 359211060002 นางสาวกันตฤทัย  แซหลี การจัดการ  ภาคปกติ  

2 359211060003 นางสาวญาณิศา  เชื้อพราหมณ การจัดการ  ภาคปกติ  

3 359211060005 นางสาวทิพวลัภ  เกิดกัน การจัดการ  ภาคปกติ  

4 359211060006 นางสาวนภาวรรณ  ธนูศิลป การจัดการ  ภาคปกติ  

5 359211060018 นางสาววิลาสนิี  จิตเนียม การจัดการ  ภาคปกติ  

6 359211060020 นางสาวพรทิพย  กูลเก้ือ การจัดการ  ภาคปกติ  

7 359211060021 นางสาวดวงมณี  เดชอะรัญ การจัดการ  ภาคปกติ  

8 359211060022 นางสาวจันทรวรรณ  เพชรแกว การจัดการ  ภาคปกติ  

9 359211060023 นางสาวกรกนก  วรวุฒิ การจัดการ  ภาคปกติ  

10 359211060025 นางสาวรวิสรา  แซบาง การจัดการ  ภาคปกติ  

11 359211060026 นางสาวจิตรารัตน  สายจันทร การจัดการ  ภาคปกติ  

12 359211060027 นางสาวโยธิกา  ทํายุด การจัดการ  ภาคปกติ  

13 359211060028 นางสาววรางคณา  จันธนู การจัดการ  ภาคปกติ  

14 359211060029 นางสาวศศพิิมพ  แสงสุริยันต การจัดการ  ภาคปกติ  

15 359211060030 นางสาวปาริชาต ิ ทองสม การจัดการ  ภาคปกติ  

16 359211060031 นางสาวอินทิรา  โรจนวัฒน การจัดการ  ภาคปกติ  

17 359211060032 นางสาวอมรรตัน  จินาคม การจัดการ  ภาคปกติ  

18 359211060033 นางสาวชนากานต  สวนประพัฒน การจัดการ  ภาคปกติ  

19 359211060034 นางสาวระภีพร  มุสิกะโรจน การจัดการ  ภาคปกติ  

20 359211060035 นางสาวเหมวดี  จิตละเอียด การจัดการ  ภาคปกติ  

21 359211060038 นางสาวอรทัย  กรอดสุย การจัดการ  ภาคปกติ  
22 359211060040 นางสาวสุภานุมาศ  คมบาง การจัดการ  ภาคปกติ  
23 359211060041 นางสาววนิดา  มรจร การจัดการ  ภาคปกติ  
24 359211060047 นางสาวจฑุารัตน  ยืนยงค การจัดการ  ภาคปกติ  
25 359211060051 นางสาวผุสดี  ยานพะโยม การจัดการ  ภาคปกติ  
26 359211060052 นางสาวพรเพ็ญ  ทิพย การจัดการ  ภาคปกติ  
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คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 
วันจันทรที ่4 ธันวาคม  2560  เวลา 13.30 - 16.00 น. 

 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (หอง self)  อาคารหองสมุด ชั้น 2 

ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหต ุ

1 359211060055 นางสาวปริชญา  เทพมณี การจัดการ ภาคปกติ  

2 359211060056 นางสาวอาทิติยา  จรุงเดช การจัดการ ภาคปกติ  

3 359211060059 นางสาวรุจิเรข  ย่ิงคํานึง การจัดการ ภาคปกติ  

4 359211060060 นางสาวจาริณ ี ทองสมภรณ การจัดการ ภาคปกติ  

5 359211060062 นางสาววานิษา  รัตนพันธ การจัดการ ภาคปกติ  

6 359211060063 นางสาวสุจิตรา  ทวีสุข การจัดการ ภาคปกติ  

7 359211060064 นางสาวอลิษา  เพ็งสุวรรณ การจัดการ ภาคปกติ  

8 359211060065 นางสาวเจมจิรา  ดอนนกลาย การจัดการ ภาคปกติ  

9 359211060066 นางสาวรัตนธิดา  สุขรักษา การจัดการ ภาคปกติ  

10 359211060067 นางสาวภาวนา  ยุคง การจัดการ ภาคปกติ  

11 359211060068 นางสาวปนัดดา  เย่ียมสวัสดิ์ การจัดการ ภาคปกติ  

12 359211060069 นางสาวเบญจมาศ  หนูรักษ การจัดการ ภาคปกติ  

13 359211060070 นางสาวนฐัริกา  ศักดิ์สง การจัดการ ภาคปกติ  

14 359211060076 นางสาวนสิาชล  คีรีวงค การจัดการ ภาคปกติ  

15 359211060082 นางสาวณฐัสุดา  สมบูรณ การจัดการ ภาคปกติ  

16 359211060083 นางสาวปฎฐมา  เพ็ชรทองมา การจัดการ ภาคปกติ  

17 359211060084 นายประภวิษณุ  มังหิรัญ การจัดการ ภาคปกติ  

18 359211060086 นายพิทยพันธ  สวัสดิพันธุ การจัดการ ภาคปกติ  

19 359211060087 นางสาวโชติกา  อินดู การจัดการ ภาคปกติ  

20 359211060089 นายณัฐพล  สุดใจ การจัดการ ภาคปกติ  

21 359211060092 นายวรวิช  แซเหลา การจัดการ ภาคปกติ  

22 359211060094 นางสาวสวุิมล  ทองวิจิตร การจัดการ ภาคปกติ  

23 359211060095 นางสาวอัจจิมา  ทองสง การจัดการ ภาคปกติ  

24 359211060096 นางสาวปนสุดา  พูลชู การจัดการ ภาคปกติ  

25 359211060097 นางสาวพไิลลักษณ  มวงรักษ การจัดการ ภาคปกติ  

26 359211060100 นางสาวศรัญญรัตน  ภิญญวัย การจัดการ ภาคปกติ  

27 359211060101 นางสาวนันทยา  จันทรศรี การจัดการ ภาคปกติ  



 

  

ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหต ุ

28 359211060102 นางสาวอภิชญา  ปานนุม การจัดการ ภาคปกติ  

29 359211060103 นางสาวกนกวรรณ  แสงวิเชียร การจัดการ ภาคปกติ  

30 359211060104 นางสาวเสาวลักษณ  โชติพันธ การจัดการ ภาคปกติ  

31 359211060105 นางสาวกมลรัตน  พลายดวง การจัดการ ภาคปกติ  

32 359211060106 นางสาวนติติญา  สุขจันทร การจัดการ ภาคปกติ  

33 359211060107 นางสาวเบญจวรรณ  เข้ียวแกว การจัดการ ภาคปกติ  

34 359211060108 นางสาวพฒัธมาศ  บุญมีเดช การจัดการ ภาคปกติ  

35 359211060109 นางสาวชนิดา  เภาแกว การจัดการ ภาคปกติ  
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คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 

วันพุธที่ 6 ธันวาคม  2560  เวลา 9.00 - 11.30 น. 

 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (หอง self)  อาคารหองสมุด ชั้น 2 

ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหต ุ

1 359211090003 นางสาวณัฐธิดา  ชวยชู การตลาด ภาคปกติ  

2 359211090010 นางสาวอรทัย  ไชยชนะ การตลาด ภาคปกติ  

3 359211090012 นางสาวทิพยฤทัย  มณีโรจน การตลาด ภาคปกติ  

4 359211090013 นางสาวพรชิตา  หัวหิน การตลาด ภาคปกติ  

5 359211090018 นางสาวพรพรรร  ใจสวาง การตลาด ภาคปกติ  

6 359211090019 นางสาวเพ็ญนภา  บรรเจิดกาญจน การตลาด ภาคปกติ  

7 359211090020 นางสาวธนภรณ  ทองแท การตลาด ภาคปกติ  

8 359211090021 นางสาวปวีณา  สายนาค การตลาด ภาคปกติ  

9 359211090022 นางสาวศิริพร  สมประสงค การตลาด ภาคปกติ  

10 359211090024 นางสาวธัญญลักษณ  นิลคุปต การตลาด ภาคปกติ  

11 359211090025 นางสาวอรอนงค  เที่ยวแสวง การตลาด ภาคปกติ  

12 359211090026 นางสาวโสภิตา  แดงพรม การตลาด ภาคปกติ  

13 359211090027 นางสาวทรายขวัญ  รัตณี การตลาด ภาคปกติ  

14 359211090028 นางสาวศุภาพิชญ  ฉลาดลน การตลาด ภาคปกติ  

15 359211090030 นางสาวกมลทิพย  นวลจันทร การตลาด ภาคปกติ  

16 359211090032 นางสาวนารีนารถ  สุขทอง การตลาด ภาคปกติ  

17 359211090036 นางสาวอิงธุอร  หนูมาก การตลาด ภาคปกติ  

18 359211090037 นางสาวรุงรัตน  รอดไฝ การตลาด ภาคปกติ  

19 359211090040 นายกฤษณ  มีแกว การตลาด ภาคปกติ  

20 359211090049 นางสาวสุนิสา  เสงสุข การตลาด ภาคปกติ  

21 359211090050 นางสาวปาริชาต ิ เก้ือเสง การตลาด ภาคปกติ  
22 359211090051 นางสาวอังคณา  นบนอบ การตลาด ภาคปกติ  
23 359211090053 นางสาวเบญจรัตน  สุขขี การตลาด ภาคปกติ  
24 359211090054 นางสาวเรณู  อาการส การตลาด ภาคปกติ  
25 359211090056 นางสาวนูรูลฮูดา  มะ การตลาด ภาคปกติ  
26 359211090057 นางสาวปรียานุช  บุญเพิ่ม การตลาด ภาคปกติ  
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คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 

วันพุธที่ 6 ธันวาคม  2560  เวลา 13.30 - 16.00 น. 

 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (หอง self)  อาคารหองสมุด ชั้น 2 

ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหต ุ

1 359211100144 นางสาวรังสิยา  อิสลาม การจัดการ  ภาคสมทบ  

2 359211100145 นางสาวภัทรรัตน  เทพนิมิตร การจัดการ  ภาคสมทบ  

3 359211100146 นางสาวสุภาพร  อมรกล การจัดการ  ภาคสมทบ  

4 359211100148 นางสาวกาญจนาภรณ  ออนแกว การจัดการ  ภาคสมทบ  

5 359211100149 นางสาวทศพร  ปอซิ่ว การจัดการ  ภาคสมทบ  

6 359211100150 นางสาวกมลรัตน  ชุมทอง การจัดการ  ภาคสมทบ  

7 359211100155 นางสาวจตุพร  จิตคํานึง การจัดการ  ภาคสมทบ  

8 359211100160 นางสาวรัชฎาภรณ  รักษจันทร การจัดการ  ภาคสมทบ  

9 359211100161 นางสาวบุษราภรณ  เสถียรพันธุ การจัดการ  ภาคสมทบ  

10 359211100163 นางสาวหนึ่งฤทัย  อนุรักษ การจัดการ  ภาคสมทบ  

11 359211100165 นางสาวปาลิตา  ชตาเริก การจัดการ  ภาคสมทบ  

12 359211100169 นางสาวนิรมล  อินทวงศ การจัดการ  ภาคสมทบ  

13 359211100171 นางสาวอินทรชุอร  เพ็งจันทร การจัดการ  ภาคสมทบ  

14 359211100172 นางสาวเยาวลักษณ  ฮมภิรมย การจัดการ  ภาคสมทบ  

15 359211100173 นางสาวรัตติยาพร  จันทรดวง การจัดการ  ภาคสมทบ  

16 359211100174 นางสาวเบญจมาศ  สุวรรณคีรี การจัดการ  ภาคสมทบ  

17 359211100175 นางสาวจรยิา  ไชยสาร การจัดการ  ภาคสมทบ  

18 359211100176 นางสาววรรณิสา  ยังอุน การจัดการ  ภาคสมทบ  

19 359211100182 นางสาวปยนันท  อินอักษร การจัดการ  ภาคสมทบ  

20 359211100185 นางสาวศิรินาถ  สังขมัน การจัดการ  ภาคสมทบ  

21 359211100187 นางสาวพจนา  สามทอง การจัดการ  ภาคสมทบ  
22 359211100188 นางสาวประภาทิพย  แกวทอง การจัดการ  ภาคสมทบ  
23 359211100191 นางสาวระวิวรรณ  คงจันทร การจัดการ  ภาคสมทบ  
24 359211100193 นางสาวนัทธิดา  สุวรรณมณี การจัดการ  ภาคสมทบ  
25 359211100196 นางสาวรัตนาภรณ  ศรีระบาย การจัดการ  ภาคสมทบ  
26 359211100199 นางสาวสวุนันท  บุญถาวร การจัดการ  ภาคสมทบ  
27 359211100200 นางสาวศิริลักษณ  เต็มรัตน การจัดการ  ภาคสมทบ  



ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหต ุ

28 359211100201 นางสาวกมลพรรณ  อยูอักษร การจัดการ  ภาคสมทบ  
29 359211100202 นางสาวเสาวลักษณ  แนมจันทร การจัดการ  ภาคสมทบ  
30 359211100204 นางสาวเสาวลักษณ  โอช ู การจัดการ  ภาคสมทบ  
31 359211100205 นางสาวดวงธิดา  สุกยัง การจัดการ  ภาคสมทบ  
32 359211100206 นางสาวเพ็ญพร  หนูรอด การจัดการ  ภาคสมทบ  
33 359211100207 นางสาวสุจินดา  สุวรรณรักษ การจัดการ  ภาคสมทบ  
34 359211100209 นางสาวสวุลักษณ  ชวยหนู การจัดการ  ภาคสมทบ  
35 359211100210 นางสาวเกศรนิทร  ผดุงเดช การจัดการ  ภาคสมทบ  
36 359211100211 นางสาวชาลีตาร  วารีศร ี การจัดการ  ภาคสมทบ  
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คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 

วันศุกรที่ 8 ธันวาคม  2560  เวลา 9.00 - 11.30 น. 

 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (หอง self)  อาคารหองสมุด ชั้น 2 

ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ 

1 359211100212 นางสาวสุนิศา  แดงมา การบัญชี  ภาคปกติ  

2 359211100213 นางสาวณัฐมน  สฤษดิสุข การบัญชี  ภาคปกติ  

3 359211100215 นางสาวชนานันท  ศักดิ์ศิริ การบัญช ี ภาคปกติ  

4 359211100216 นางสาวนุชนารี  ทองนุน การบัญชี  ภาคปกติ  

5 359211100220 นายหาแว  เจะดอเลาะ การบัญชี  ภาคปกติ  

6 359211100221 นางสาววิริยาภรณ  นูพิมพ การบัญช ี ภาคปกติ  

7 359211100223 นางสาวเกศินี  เขาทอง การบัญช ี ภาคปกติ  

8 359211100224 นางสาวกนกพร  ตระการศิริวฒัน การบัญช ี ภาคปกติ  

9 359211100233 นางสาวผุสดี  มาศเสม การบัญชี  ภาคปกติ  

10 359211100234 นางสาวปรีญดา  สุขอนันต การบัญช ี ภาคปกติ  

11 359211100235 นางสาวรัตนมณีพร  อุนจิต การบัญชี  ภาคปกติ  

12 359211100236 นางสาวณัฐริกา  คชลักษ การบัญช ี ภาคปกติ  

13 359211100237 นางสาวฉวีพร  กาญจนวิเศษ การบัญชี  ภาคปกติ  

14 359211100238 นางสาวลออรัตน  ขนุนออน การบัญชี  ภาคปกติ  

15 359211100239 นางสาวเอมอร  หอมธนู การบัญชี  ภาคปกติ  

16 359211100240 นางสาวกมลวรรณ  บุญวงค การบัญชี  ภาคปกติ  

17 359211100242 นางสาววนิดา  จันทรเสถียร การบัญชี  ภาคปกติ  

18 359211100256 นายสนั่นศิลป  รสทิพย การบัญช ี ภาคปกติ  

19 359211100258 นางสาวเรวด ี พันเพชรศรี การบัญช ี ภาคปกติ  

20 359211100259 นางสาวเบญรัตน  ปานเมือง การบัญช ี ภาคปกติ  

21 359211100260 นางสาวหทัยชนก  ขํากิจ การบัญชี  ภาคปกติ  
22 359211100261 นางสาวปาริฉัตร  หนูเก้ือ การบัญชี  ภาคปกติ  
23 359211100262 นางสาวศิริพร  ทุมรัตน การบัญชี  ภาคปกติ  
24 359211100264 นางสาวปณิสรา  รัตนบุรี การบัญช ี ภาคปกติ  
25 359211100266 นางสาวภัทรวดี  คงบรรจง การบัญช ี ภาคปกติ  
26 359211100267 นางสาวสวุรรณา  สุนทรอารมณ การบัญชี  ภาคปกติ  
27 3592'11100268 นางสาวกาญจนา  จิตติศักดิ์ การบัญชี  ภาคปกติ  



ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ 

28 359211100271 นางสาวอัญชล ี สาธิกุล การบัญชี  ภาคปกติ  
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คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 

วันศุกรที่ 8 ธันวาคม  2560  เวลา 13.30 - 16.00 น. 

 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (หอง self)  อาคารหองสมุด ชั้น 2 

ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ 

1 359211102005 นางสาวฐิติกาญจน  เกตุแกว บัญชี  ภาคสมทบ  

2 359211102007 นางสาวณัชนร ี หมวดแกว บัญชี  ภาคสมทบ  

3 359211102011 นางสาวเบ็ญจพร  สวัสดี บัญช ี ภาคสมทบ  

4 359211102013 นางสาวเบญจวรรณ  สมผลึก บัญชี  ภาคสมทบ  

5 359211102015 นางสาวเปรมฤทัย  เลิศสุวรรณเสรี บัญช ี ภาคสมทบ  

6 359211102017 นางสาวพิกุลทอง  ไชยสิทธิ์ บัญช ี ภาคสมทบ  

7 359211102020 นางสาววิชชุตา  ตรีเภรี บัญชี  ภาคสมทบ  

8 359211102021 นางสาววิชญา  สิงคารวงศ บัญชี  ภาคสมทบ  

9 359211102022 นางสาวศรัญญา  วรรณทอง บัญชี  ภาคสมทบ  

10 359211102023 นางสาวศิริกานดา  นักรอง บัญชี  ภาคสมทบ  

11 359211102024 นางสาวศุภลักษณ  หมื่นอักษร บัญชี  ภาคสมทบ  

12 359211102027 นางสาวสุทธิดา  ชูจิตร บัญชี  ภาคสมทบ  

13 359211102029 นางสาวเสารธิดา  นาคคง บัญชี  ภาคสมทบ  

14 359211102037 นางสาวนัจนันท  วรรณรตัน บัญชี  ภาคสมทบ  

15 359211102039 นางสาวรติกร  นิกะพงศ บัญชี  ภาคสมทบ  

16 359211102041 นางสาวสุทิศา  ผูผึ้ง บัญชี  ภาคสมทบ  

17 359211102043 นางสาวอุษณา  บุญนะ บัญชี  ภาคสมทบ  

18 359211102044 นางสาวเยาวลักษณ  ทองเกียว บัญชี  ภาคสมทบ  

19 359211102046 นางสาวจันทรจิรา  กอบการ บัญชี  ภาคสมทบ  

20 359211102047   นางสาวจิราภรณ  กรเจริญพรพงศ บัญช ี ภาคสมทบ  

21 359211102048 นางสาวชลิตา  มานพพงษ บัญช ี ภาคสมทบ  
22 359211102049 นางสาวภัทราวดี  ทองจิตร บัญชี  ภาคสมทบ  
23 359211102051 นางสาวแกวตา  ฤทธิโรจน บัญช ี ภาคสมทบ  
24 359211102052 นางสาวสุนษิา  วิเชียรบุตร บัญชี  ภาคสมทบ  
25 359211102055 นางสาวสวุณี  เมาลาศร ี บัญชี  ภาคสมทบ  
26 359211102056 นางสาววารุณ ี สุขแตม บัญชี  ภาคสมทบ  
27 359211102058 นางสาวฐิติยา  กาญจนวิวิญ บัญชี  ภาคสมทบ  



ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ 

28 359211102059 นางสาวฐิตวิรดา  แซดาน บัญชี  ภาคสมทบ  
29 359211102060 นางสาวอังคณา  แสงสงู บัญชี  ภาคสมทบ  
30 359211102062 นางสาวปนัดดา  ทองเกิด บัญชี  ภาคสมทบ  
31 359211102063 นางสาวนภัสสร  คีรเีพชร บัญชี  ภาคสมทบ  
32 359211102064 นางสาวรุงนภา  ผลหิรัญ บัญชี  ภาคสมทบ  
33 359211102068 นางสาวจิตตกาญจน  จันทรโกมุท บัญชี  ภาคสมทบ  
34 359211102118 นางสาวธนัชชา  คชเชนทร บัญชี  ภาคสมทบ  
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คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 

วันศุกรที่ 15  ธันวาคม  2560  เวลา 13.30 - 16.00 น. 

 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (หอง self)  อาคารหองสมุด ชั้น 2 

ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ 

1 359211102069 นางสาวณัฐริกา  ศรีทอง บัญชี  ภาคสมทบ  

2 359211102070 นางสาวสุภาภรณ  ไทรทอง บัญชี  ภาคสมทบ  

3 359211102071 นางสาวนฤมล  ดินลานสกูล บัญชี  ภาคสมทบ  

4 359211102073 นางสาวธัญญลักษณ  สงขํา บัญชี  ภาคสมทบ  

5 359211102074 นางสาวอาริยา  คาํนิล บัญชี  ภาคสมทบ  

6 359211102075 นางสาววรรณกาญจน  มาศเมฆ บัญชี  ภาคสมทบ  

7 359211102076 นางสาววรรณกานต  จินดามณ ี บัญช ี ภาคสมทบ  

8 359211102077 นางสาววราภรณ  รักษแกว บัญชี  ภาคสมทบ  

9 359211102078 นางสาวยุวนิดา  อักษรธรรม บัญชี  ภาคสมทบ  

10 359211102079 นางสาวกาญจนาพร  คงผอม บัญชี  ภาคสมทบ  

11 359211102081 นางสาววรากร  ดํานุน บัญชี  ภาคสมทบ  

12 359211102082 นางสาววริษฐา  ดํานุน บัญชี  ภาคสมทบ  

13 359211102083 นางสาวอภิญญา  ผดุงเดชสิริ บัญช ี ภาคสมทบ  

14 359211102084 นางสาวศุจินันท  แกนทอง บัญชี  ภาคสมทบ  

15 359211102085 นางสาวธัญญาลักษณ  พลพิชัย บัญชี  ภาคสมทบ  

16 359211102087 นางสาวสุดารัตน  มานพ บัญช ี ภาคสมทบ  

17 35921110208 นางสาววาทิณ ี ศรีสวาง บัญชี  ภาคสมทบ  

18 359211102089 นางสาวจไุรภรณ  จรงคหนู บัญชี  ภาคสมทบ  

19 359211102093 นางสาววารุณ ี ทองชวย บัญชี  ภาคสมทบ  

20 359211102094 นางสาวยุวดี  แซโคว บัญชี  ภาคสมทบ  

21 359211102095 นางสาวอุษา  สังสีเพชร บัญชี  ภาคสมทบ  
22 359211102096 นางสาวพิมพรรณ  เชนรัมย บัญช ี ภาคสมทบ  
23 359211102097 นางสาวพชัรินทร  สุวรรณรัตน บัญช ี ภาคสมทบ  
24 359211102098 นางสาววรินดา  จีนเซง บัญชี  ภาคสมทบ  
25 359211102099 นางสาวจิราลักษณ  ดานจับกุม บัญชี  ภาคสมทบ  
26 359211102100 นางสาวสุรพีร  นวลขาว บัญชี  ภาคสมทบ  
27 359211102101 นางสาวทรัสตร ี ไชยทองงาม บัญชี  ภาคสมทบ  



ที ่ รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ 

28 359211102104 นางสาวศิริรัตน  แกวรุงเรือง บัญชี  ภาคสมทบ  
29 359211102105 นางสาวสุนิสา  คุมพล บัญชี  ภาคสมทบ  
30 359211102108 นางสาวอัสมา  ชัยเภท บัญชี  ภาคสมทบ  
31 359211102109 นางสาวขวัญจิรา  เยาวดาํ บัญชี  ภาคสมทบ  
32 359211102110 นางสาวสุภาพร  ศรีทอง บัญชี  ภาคสมทบ  
33 359211102112 นางสาวจฬุาลักษณ  ภักดีจํารูญ บัญชี  ภาคสมทบ  
34 359211102113 นางสาวจุติพร  ตุลยนิษก บัญชี  ภาคสมทบ  
35 359211102115 นางสาวฐิติมา  ตั้งธนสมบัติ บัญชี  ภาคสมทบ  
36 359211102117 นางสาวสกุณา  แกวเพ็งกรอ บัญชี  ภาคสมทบ  

 


