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คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
วันอาทิตย ที่ 4  มีนาคม  2561  เวลา 08.00 – 10.00 น. 

 ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3   หองสอบ  59302 
 

ลําดับ รหัสนักศกึษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 159205092004-5    นางสาวเขมจิรา   พรหมแดง การตลาด 

2 159205092006-0    นายจักรกริช   หนูสง การตลาด 

3 159205092008-6    นางสาวธัญญารัตน   ปราบณรงค การตลาด 

4 159205092010-2    นางสาวเปมิกา   บุญรอดจุย การตลาด 

5 159205092011-0    นางสาวภัทราวดี   รักษาชมุ การตลาด 

6 159205092017-7    นางสาววิสทิธิณี   แสงแกว การตลาด 

7 159205092018-5    นายวีรวัฒน   รักดี การตลาด 

8 159205092021-9    นางสาวอนุสรา   รัตนประพันธ การตลาด 

9 159205092022-7    นางสาวอัจฉรา   บุญชู การตลาด 

10 159205092027-6    นางสาวนิติญา   พัฒนมณี การตลาด 

11 159205092028-4    นางสาววันวิสาข   พรมรักษ การตลาด 

12 159205092029-2    นางสาวกนกนิตย   อักษรเนียม การตลาด 

13 159205092030-0    นางสาวกนิษฐา   จันทวิเศษ การตลาด 

14 159205092031-8    นางสาวจุฬาลักษณ   ปนปราณี การตลาด 

15 159205092032-6    นางสาวชฎาพร   สงสังข การตลาด 

16 159205092033-4    นางสาวชนกานต   ชลเจริญ การตลาด 

17 159205092034-2    นางสาวฐิตินันท   ทองโอ การตลาด 

18 159205092036-7    นางสาวตรีรตัยา   จบฤทธิ์ การตลาด 

19 159205092037-5    นางสาวธนชัพร   วิริยะสุข การตลาด 

20 159205092038-3    นายนัชนนท   หลัดยุสะ การตลาด 

21 159205092039-1    นางสาวนูซิตา   สันเจริญ การตลาด 

22 159205092040-9    นางสาวปยวรรณ   อินทคง การตลาด 

23 159205092041-7    นางสาวพนิดา   หลําหมะ การตลาด 

24 159205092042-5    นางสาวพัชติญา   อรัญดร การตลาด 

25 159205092043-3    นางสาวพัชรนิทร   รังษี การตลาด 

26 159205092045-8    นางสาววรัญญา   พรพิทักษนุกูล การตลาด 

27 159205092047-4    นางสาวศศิธร   ดวงแกว การตลาด 

28 159205092051-6    นางสาวโรสซารา   หมาดอี การตลาด 



 

 

 

 

 

  

ลําดับที ่ รหัสนักศึกษา    ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 
29 159205092052-4    นางสาวโสรยา   ฝนฝา การตลาด 

30 159205092054-0    นางสาวจิตตกานต   ฤทธิ์เดช การตลาด 

31 159205092055-7    นายสิทธิศักดิ์   ขวัญทอง การตลาด 

31 159205092056-5    นางสาวกมลรตัน   ปรางสุวรรณ การตลาด 

33 159205092059-9    นางสาวธมลวรรณ   เจษฏารมย การตลาด 

34 159205092060-7    นางสาวกานตธิดา   วิบูลยพันธ การตลาด 

35 159205092062-3    นางสาวฐิติวรดา   ชวยแทน การตลาด 

36 159205092068-0    นางสาวปริชญา   ธรรมเดโช การตลาด 

37 159205092069-8    นางสาวสุวนันท   กัณฑแกว การตลาด 

38 159205092071-4    นางสาวจันทิมา   แกวมณี การตลาด 

39 159205092072-2    นางสาวกัลยาณ ี  ทิพยรส การตลาด 

40 159205092074-8    นางสาวนลินทิพย   ธนะพิทักษ การตลาด 

41 159205092077-1    นางสาวพัชรวด ี  มังคละ การตลาด 
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คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
วันอาทิตย ที่ 4  มีนาคม  2561  เวลา 08.00 – 10.00 น. 

 ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5  หองสอบ  59502 
 

ลําดับ รหัสนักศกึษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 159205102004-3    นางสาวจิราวรรณ   จันทรปาน การบัญชี 

2 159205102005-0    นางสาวฐาปนี   บุญสนิท การบัญชี 

3 159205102007-6    นางสาวณัฎฐธิดา   สมบูรณ การบัญชี 

4 159205102009-2    นางสาวดารณ ี  ชัยปญหา การบัญชี 

5 159205102010-0    นางสาวนารีรัตน   ชูชวย การบัญชี 

6 159205102014-2    นางสาวพิมพพิมล   ขุนทอง การบัญชี 

7 159205102015-9    นายภูชิต   หะบา การบัญชี 

8 159205102016-7    นางสาวมารตี   อะสะหนิ การบัญชี 

9 159205102018-3    นางสาววราภรณ   ทัศวานนท การบัญชี 

10 159205102020-9    นางสาววิภาวรรณ   ไชยบญุ การบัญชี 

11 159205102023-3    นางสาวศิริลักษณ   หมัดสมัคร การบัญชี 

12 159205102025-8    นางสาวสมิตา   พรรณราย การบัญชี 

13 159205102026-6    นางสาวสอหรีฮะ   หีมจิตร การบัญชี 

14 159205102027-4    นางสาวสิรีธร   กรดมณี การบัญชี 

15 159205102030-8    นายสุวิทย   สุวรรณโณ การบัญชี 

16 159205102033-2    นางสาวอนงครัตน   ยับ การบัญชี 

17 159205102037-3    นางสาวอสมา   กวักแกว การบัญชี 

18 159205102038-1    นางสาวเกษร   ประดิษฐจา การบัญชี 

19 159205102039-9    นางสาวเสาวรักษ   หัวแหวน การบัญชี 

20 159205102048-0    นางสาวอุไรวรรณ   ปนแกว การบัญชี 

21 159205102050-6    นางสาวสุทธิดา   เพ็ชรปาน การบัญชี 

22 159205102051-4    นางสาวสุพรรณา   ถิราวุฒิ การบัญชี 

23 159205102052-2    นางสาวยุวดี   นนทะสร การบัญชี 

24 159205102053-0    นางสาวทิพรัตน   พุทธชาต ิ การบัญชี 

25 159205102055-5    นางสาวแสงรวี   ทิพวัลย การบัญชี 

26 159205702057-5    นางสาวกรรณิการ   เรืองมณ ี การบัญชี 

27 159205702058-3 นางสาวนิโลบล อาภรณศรี การบัญชี 
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คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
วันอาทิตย ที่ 4  มีนาคม  2561  เวลา 10.00 – 12.00 น. 

 ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น  3   หองสอบ  59302 
 

ลําดับ รหัสนักศกึษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 159205082001-3    นายคนิสพงษ   อินทรจันทร การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

2 159205082006-2    นายณรงฤทธิ์   บัวสม การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

3 159205082009-6    นายพงศกร   มารักษา การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

4 159205082010-4    นายพิชิต   เผาช ู การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

5 159205082012-0    นายรชิษฐ   จันทรแกว การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

6 159205082016-1    นางสาวศิริมาศ   ประทุมมณ ี การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

7 159205082018-7    นางสาวสุปวีณ   นิลอนันต การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

8 159205082020-3    นายสุรศักดิ์   และต ี การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

9 159205082021-1    นายอนุชา   มุกดา การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

10 159205082025-2    นายเทอดพงษ   แดงนวล การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

11 159205082026-0    นายไฟซอล   ชะยานัย การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

12 159205082028-6    นางสาวบษุบากร   เพชรรัตน การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

13 159205082030-2    นายแสงชัย   เกิดมี การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

14 159205082033-6    นายอภิชัย   เก้ือนุย การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

15 159205082035-1    นายธิตพิล   หลงเก็ม การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

16 159205082036-9    นายอรัญ   ปากบารา การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

17 159205082044-3    นายอนุพงค   ศรีพลับ การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

18 159205082045-0    นายสราวุธ   ทองอินทร การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

19 159205062005-8    นางสาวจฑุารัตน   เพชรกาศ การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการทั่วไป 

20 159205062010-8    นางสาวนัทญา   ทิพยบุญ การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการทั่วไป 

21 159205062012-4    นางสาวนาตยา   แสงเงิน การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการทั่วไป 

22 159205062015-7    นางสาวรุงนภา   แซลอ การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการทั่วไป 

23 159205062019-9    นางสาวศิริพรรณ   หนูสวาง การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการทั่วไป 

24 159205062021-5    นางสาวสุดารัตน   บุญชู การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการทั่วไป 

25 159205062030-6    นางสาวญาณภัทร   สุวรรณรัตน การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการทั่วไป 

26 159205062033-0    นางสาวจุรีรัตน   ทิมออง การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการทั่วไป 

27 159205062034-8    นางสาวทักษพร   จันทนะ การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการทั่วไป 

28 159205062035-5    นางสาวธิติยา   คุระจอก การจัดการ-กลุมวชิาการจัดการทั่วไป 



 

 

 

 

 

  

ลําดับที ่ รหัสนักศึกษา    ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 
29 159205062036-3    นางสาวนฤมล   พูลสวัสดิ ์ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 
30 159205062039-7    นางสาวนันทกา   หนูแกว การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 
31 159205062042-1    นางสาวปาณิสรา   ใสละมาย การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 
31 159205062045-4    นางสาวระวิวรรณ   พานิช การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 
33 159205062046-2    นางสาวรัตนา   คําแกว การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 
34 159205062052-0    นางสาวสธุิดา   นวลทอง การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 
35 159205062053-8    นางสาวสุนสัตา   โสพิกุล การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 
36 159205062056-1    นางสาวอริสา   ปลอดแกว การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 
37 159205062058-7    นางสาวอารดา   วรรณทิม การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 
38 159205062059-5    นางสาวเบ็ญญาภรณ   พูลแกว การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 
39 159205062060-3    นางสาวพิชญธันญ   บุญมาทน การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 
40 159205062062-9    นางสาวสิตานันท   ชูพิฤทธิ ์ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 
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  ครั้งที่ 2 

คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
วันอาทิตยที่ 4  มีนาคม  2561  เวลา 10.00 – 12.00 น. 

 ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5   หองสอบ  59502 
 

ลําดับ รหัสนักศกึษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 159205822006-7    นายสุกนตธี   ชูฤทธิ์ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

2 159205822011-7    นายพิศาล   เพ็ชรเล็ก การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

3 159205822015-8    นางสาวสุธีมา   ทะพินทอง การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

4 159205822016-6    นางสาวสุภาวด ี  ออนดวง การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

5 159205822020-8    นางสาวอาลีตาร   อาหวัง การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

6 159205822023-2    นางสาววิภาวรรณ   ขาวละออง การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

7 159205822025-7    นางสาวนิลธิรา   บิลยีหมัด การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

8 159205822026-5    นางสาวปานเลขา   คาํมณี การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

9 159205822028-1    นางสาวกวิสรา   ไชยแกว การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

10 159205822029-9    นางสาววิภารัตน   บัวสาย การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

11 159205822030-7    นางสาวณฐิยา   มุสิกะเจริญ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

12 159205822033-1    นางสาวสาวิตร ี  ขวัญเนียม การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

13 159205822034-9    นางสาววรษิา   มหิงสรัตน การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

14 159205822035-6    นางสาวอภิสรา   หมาดเส็น การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

15 159205822037-2    นางสาวกาญจนา   เฉลิมบุญ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

16 159205822038-0    นายชัยสิทธิ์   ต้ังสังข การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

17 159205822040-6    นางสาวขวัญชนก   มรรคผล การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

18 159205822041-4    นางสาวณัฐธิดา   ชกสุริวงศ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

19 159205822042-2    นางสาวชุติมา   แกวสุวรรณ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

20 159205822044-8    นางสาวปยวรรณ   หนูเกตุ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

21 159205822045-5    นางสาวสิริมา   บิลหรอหีม การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

22 159205822046-3    นางสาวศศิกมล   หอแปน การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

23 159205822047-1    นางสาวจิตภิรมย   ไสนุน การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

24 159205822049-7    นางสาวพรทิพย   หนูราช การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
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คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
วันอาทิตย ที่ 4  มีนาคม  2561  เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3  หองสอบ  59302 
 

ลําดับ รหัสนักศกึษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 159205112003-3    นางสาวชมพูนุท   สุวรรณเรืองศรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

2 159205112004-1    นางสาวธิดา   แกวชวย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

3 159205112005-8    นางสาวนภัสสร   ดวงรอด ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

4 159205112008-2    นางสาวนิศารัตน   ทนันไชย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

5 159205112010-8    นางสาวมนธา   หลงแกว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

6 159205112011-6    นางสาวเมธาว ี  บุญมาศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

7 159205112012-4    นางสาวรัตนาภรณ   ชวยจันทร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

8 159205112014-0    นายวิษณุ   รัตนบุรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

9 159205112015-7    นางสาวศรียา   แกนกระจาง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

10 159205112017-3    นางสาวศิริพร   รองสวัสดิ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

11 159205112018-1    นายสนธิโรจน   สวางอารมย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

12 159205112020-7    นายสรศักดิ์   กองรัชชานนท ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

13 159205112024-9    นางสาวสุไวเราะ   มะประสิทธิ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

14 159205112028-0    นางสาวอรนิภา   พรมสุ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

15 159205112031-4    นางสาวอัสมีรา   ฮามะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

16 159205112034-8    นางสาวจินณสุดา   ศรนีอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

17 159205112035-5    นายจิระพล   ไชยมงคล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

18 159205112038-9    นายณัฐพล   เกสโร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

19 159205112040-5    นางสาวนิชาภา   รอดลอยทรัพย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

20 159205112042-1    นายปยะนัฐ   พูลสุข ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

21 159205112044-7    นายมนตชัย   แซโท ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

22 159205112046-2    นางสาววิจิตรา   อินทรวงศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

23 159205112047-0    นางสาววิไลวรรณ   ทองสง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

24 159205112049-6    วาท่ีรอยตรีศรัญู   รัตนเตโช ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

25 159205112050-4    นางสาวสุดารัตน   ศรียวง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

26 159205112052-0    นายสุพจน   สุดธาราภิรมณ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

27 159205112053-8    นางสาวสุวิพร   บุราณ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

28 159205112054-6    นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญยัง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 



 
 

 

  

ลําดับที ่ รหัสนักศึกษา    ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 
29 159205112055-3    นางสาวอภิญญา   คมจิตรสกุล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

30 159205112056-1    นางสาวอันธิกาล   รักดํา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

31 159205112058-7    นางสาวกัณยลภัส   ปานนกุูล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

31 159205112059-5    นางสาวเพ็ญศิริ   มันแกว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

33 159205112063-7    นางสาวอาริตา   นวนมะโน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

34 159205112066-0    นางสาวผกามาศ   ภิรมยสมบัติ ณ ถลาง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

35 159205112071-0    นายชาญชัย   ภักดีอักษร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

36 159205112072-8    นายอัสนัย   สุดสมัย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 



 

 

รายชื่อนักศึกษาเขาสอบสมรรถนะพื้นฐานดานไอที ตามมาตรฐาน IC
3
  ครั้งที่ 2 

คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
วันอาทิตย ที่ 4  มีนาคม  2561  เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3   หองสอบ  59502 
 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 159205702003-9    นางสาวนัตชนก   ฝอยทอง การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

2 159205702004-7    นางสาวนันทิวรรณ   คงนุย การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

3 159205702006-2    นางสาวพัชร ี  พูนสิน การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

4 159205702009-6    นางสาวมณฑิชา   สันหลี การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

5 159205702013-8    นางสาวออยทิพย   เกษสุริยงค การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

6 159205702015-3    นางสาวกาญจนาภา   ขุนเสนาะ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

7 159205702016-1    นางสาวขนิษฐา   ยกสกุล การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

8 159205702017-9    นางสาวชลธิชา   สุดทุม การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

9 159205702021-1    นางสาวสุชัญญา   บุษบา การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

10 159205702022-9    นางสาวสุพรรณนี   หลังนุย การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

11 159205702023-7    นางสาวสุวชิาดา   ขุนฉายา การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

12 159205702026-0    นายซูฮูดี   สรีแมง การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

13 159205702035-1    นางสาวรัชนีกร   ไหลเจริญ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

14 159205702037-7    นางสาวจารุวรรณ   กรดสุรกิาฬ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

15 159205702040-1    นางสาวปาริษา   เกตุโอ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

16 159205702042-7    นางสาวกันตนา   กลิ่นสุวรรณ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

17 159205702043-5    นางสาวทิพยสุดา   ขวัญซาย การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

18 159205702048-4    นายคณิตเชียร   จันทรสองภพ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

19 159205702049-2    นายธัญวัฒน   หนูปลอด การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

20 159205702050-0    นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์   มุณีพรหม การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

21 159205702051-8    นายคอรีส   มูซอ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

22 159205702052-6    นางสาวรัตนฐิญา   แดงเปย การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

23 159205702053-4    นางสาวศิริขวัญ   มุสิกะนิตย การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

24 159205702054-2    นางสาวภณสา   พูลการุณย การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

25 159205702055-9    นางสาวอรอนงค   ไชยชะนะ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

26 159205702056-7    นางสาวกมลธิดา   จันทรศรี การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

27 159205702057-5    นางสาวกรรณกิาร   เรืองมณ ี การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

28 159205702058-3    นางสาวนิโลบล   อาภรณศรี การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 


