
ล ำดับ เลขทะเบียนนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 6324610317 นางสาว พรเพ็ญ ต้ังพงษ์

2 6324610085 นางสาว กัลยา ตังล้ี

3 6324610044 นางสาว ณิชา บุญรังศรี

4 6324610069 นางสาว นภิสรา สุภาวงษ์

5 6324700449 นาย ทรัพย์ทวี มีภูค า

6 6324610168 นางสาว ศิริพร จงฉิม

7 6324610556 นางสาว มนัญญา จันทร์เพ็ญ

8 6324610051 นางสาว ญาณิศา ข าทวี

9 6324610267 นางสาว ปุณฑริก ศรีสุขใส

10 6324610143 นางสาว พลอยวรีย์ ด้วงไทย

11 6324610127 นางสาว ธัญลักษณ์ จอกเก้ือ

12 6324610358 นางสาว วิลาสินี สีสุวอ

13 6324610341 นาย นราธิป แย้มดี

14 6324700084 นางสาว ปฐมาภรณ์ โพธ์ิทอง

15 6324700134 นางสาว ปาณิสรา รักสนิท

16 6324610721 นางสาว จุฑามาศ พังพิศ

17 6324610036 นางสาว ญาณิษา ทองเกล้ียง

18 6324610531 นางสาว พาขวัญ ค าภีร์

19 6324610663 นางสาว พิมพ์มาดา พิมพ์พรหม

20 6324610184 นางสาว ณัฎฐนิชา ศรีค า

21 6324610432 นางสาว สิริวรรณ์ สมัครเขตรการณ์
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22 6324610457 นางสาว ศรัณย์พร เบ้ียจ่ัน

23 6324700472 นาย พงศกร ผลทับทิม

24 6324700100 นาย อมรเทพ จ้ีสลี

25 6324700308 นางสาว สริตา กุสี

26 6324610093 นางสาว พรวรจ เส้งต้ัน

27 6324610572 นางสาว บุณยานุช มูลแก้ว

28 6324700258 นางสาว โสภิดา ช่วยรอด

29 6324610564 นางสาว สิรินารถ วัฒนา

30 6324700019 นางสาว รวินท์นิภา สงชู

31 6324700332 นางสาว ปิยพัชร สวัสดี

32 6324610713 นาย อนุชา ฤทธินิล

33 6324610689 นางสาว ธิดารัตน์ นามหนองอ้อ

34 6324610622 นางสาว นูรอามาลีนา มามะ

35 6324610630 นางสาว สุวพักตร์ สุขมีชัย

36 6324700316 นางสาว พรรรภษา ภูเขม่า



ล ำดับ เลขทะเบียนนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 6324610549 นางสาว ทิพย์วัลย์ สีโสภา

2 6324610515 นางสาว โชติชนิต สุจิระกุล

3 6324610101 นางสาว ชลธิชา เต็มตันนา

4 6324700282 นางสาว ณัฐณิชา ไพโรจน์นันทชัย

5 6324700464 นาย ชญานิญ กฤษอัมร์

6 6324610473 นาย ภูชิชส์ อิสสระกุล

7 6324610275 นางสาว อณัศยา ปล้ืมจิตร

8 6324700043 นางสาว ดารารัตน์ ศรีบุญนาค

9 6324525010 นางสาว พนิตสุภา ส าอางค์

10 624700241 นางสาว ณัฐชยา แก้วมหิทธ์ิ

11 6324700076 นางสาว อธิชา บัวเร็ว

12 6324610440 นางสาว พรพนิต ญาณะเคร่ือง

13 6324700142 นางสาว ภูสุดา กะฐินเทศ

14 6324700340 นางสาว พีรยา โพธิเนตร

15 6324700183 นางสาว โสภิดา โสภาแปง

16 6324610606 นาย ธนพัฒน์ มาลา

17 6324700357 นางสาว วิมลสิริ อิธิ

18 6324700324 นางสาว อมรรัตน์ สินสอน

19 6324700365 นาย ณภัทร สนทอง

20 6324610283 นางสาว ชนิศา ท้าวต๋ัน

21 6324610671 นางสาว ฐิตารีย์ เรือนทอง
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22 6324700233 นางสาว ณัฐินีย์ คิดรอบ

23 6324700381 นาย ภูมิบดี เขียนถนอม

24 6324610010 นาย วัชรพงษ์ ขันฐี

25 6324610192 นางสาว ดลยา สุมานิก

26 6324700191 นางสาว พรรณพิมพ์ ค าดี

27 6324700373 นาย ธนากร คนหลัก

28 6324700431 นาย ธรรณพล ยกอินทร์

29 6324610507 นางสาว อรุณีประภา เท่ียงพุก

30 6324700290 นางสาว นุชนารถ สุวรรณช่ืน

31 6324610309 นางสาว ภาสินี พันธุมาศ

32 6324610242 นางสาว ปาริฉัตร สุบรรณจุ้ย

33 6324700225 นางสาว อุ้มสิริ แซ่อุ่ย

34 6324700407 นาย กิตติภัฎ ภูสาหัส

35 6324610382 นางสาว ธัญญาเรศ เตชนันต์

36 6324700423 นาย ณัฐภาคย์ อภิรัตน์ธนาโสภณ



ล ำดับ เลขทะเบียนนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 6324610325 นางสาว ฐานิฎา อู่ดก

2 6324610176 นางสาว วรรณิภา สังข์เจริญ

3 6324610374 นางสาว อินทิรา ช่างปัน

4 6324610424 นางสาว สุชัญญา เน้ือแตงเย็น

5 6324700274 นางสาว จารุประภา สังฆะโต

6 6324610259 นางสาว แพรวา ประยูรหาญ

7 6324610234 นาย วัชรกรณ์ ศรีทอง

8 6324610333 นางสาว พลอย แม้นมินทร์

9 6324700092 นางสาว กนกอร เจริญอรุณวัฒนา

10 6324700118 นางสาว จิราพัชร สุวรรณกาศ

11 6324700068 นางสาว กนลรัตน์ พุ่มน้อย

12 6324610655 นางสาว กุลธิดา แปงสาย

13 6324610598 นางสาว กัญญมล บารมี

14 6324610390 นางสาว จีรนันท์ กะพอ

15 6324610523 นางสาว สุทธิดา ชุณหะฉาย

16 6324700266 นางสาว วริศรา เกียรติศิริโรจน์

17 6324700175 นางสาว จิดาภา ศรีจันทร์

18 6324610135 นางสาว สุดารัตน์ วรรณชารี

19 6324610408 นางสาว ธีริศราวดี ศรีเมือง
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(เอกกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว)


