
ห้อง ปวช. 3/4    (สาขางานการบัญชี)   ภาควันอาทิตย์

1 59-4651 นางสาวอรอมุา หมูศ่รีจร
2 59-4682 นางสาววริษฐา ใหญ่เมืองปัก
3 60-5002 นางสาวอริสา  สิทธิคุณ
4 59-4613 นางสาวกญัญาภัค จนัครา
5 59-4684 นางสาวศรินญา โชติเชื้อวงศ์

ห้อง ปวช. 3/5    (สาขางานการตลาด)  ภาควันอาทิตย ์

1 59-4650 นางสาวอญัมณี สมพันธ์

ห้อง ปวช.3/6    (สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ)   ภาควันอาทิตย์

1 59-4689 นายกฤตภาส สระวัง

1 60-5128 นางสาวเนาวรัตน์ แพเรือนทอง
2 60-5130 นางสาวรัตติกาล โพธ์ิแกว้
3 60-5131 นางสาววิลาวัณย์ เทพทอง
4 60-5132 นางสาวอรนิด เขียวบาง
5 60-5133 นางสาวอรยา คงเสือ
6 60-5153 นางสาวจารุวรรณ ปิตตาโส
7 60-5156 นางสาวสุทธิดา ไพรพนม
8 60-5165 นางสาวกญัญาภัทร สมหวัง
9 60-5181 นางสาวขวัญจริา โพธิแสง
10 60-5182 นางสาวจติรานารถ เล่ห์กล
11 60-5185 นางสาวนริศรา เสวีวัลลภ
12 60-5187 นางสาวพรสุดา ผามี
13 60-5190 นางสาวศศิธร ฉิมแฉ่ง
14 60-5244 นางสาวศุภกานต์ รินทร์แกว้
15 60-5332 นางสาวธัญลักษณ์ วงษาเคน
16 60-5323 นางสาวโชติรส ล้ีพล
17 59-4888 นางสาวนิตยา จนัทร์น้อย
18 60-5322 นางสาวกลุสตรี ธรรมโสม

1 60-5083 นางสาวกญัญาภัค ชุ่มเพี้ยน

วิทยาลัยเทคโนโลยบีางปะกงบรหิารธุรกิจ (BBC)
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ห้อง ปวส.2/1-2   สาขาวิชาการบัญชี  จบ ม.6  ภาคอาทิตย์
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ห้อง ปวส. 2/2-2  สาขาวิชาการตลาด  จบ ม.6  ภาคอาทิตย์

ที่
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ประจ าตัว
ชื่อ - สกลุ



2 60-5088 นางสาวปนัฐดา มัน่น้อย
3 60-5089 นางสาวพรนภา สมเสลา
4 60-5090 นางสาวมาริษา แสงภักดี
5 60-5091 นางสาววิมล ทองเหล่ือม
6 60-5159 นายธนรัชต์ สิมาชัย
7 60-5160 นางสาววาสนา แกว้บับพา
8 60-5161 นางสาวอไุรวรรณ ช้างสาร
9 60-5183 นางสาวจรัิชยา ค าแหง
10 60-5193 นางสาวศรัญญา หมืน่ฤทธ์ิ
11 60-5249 นายธีรศักด์ิ ชะอมุพงค์
12 60-5259 นางสาวกญัญา ผิวเผือด
13 60-5346 นางสาวรณัฐปวีณ์ เผือกพันธ์มุข
14 60-5360 นางสาวสุกญัญา สุจริต
15 60-5361 นายยุทธการ ป่าล่ันทม

ห้อง ปวส. 2/3-1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  จบ ปวช.  ภาคอาทิตย์
1 60-4817 นายธนวัฒน์ รวงผ้ึง
2 60-5359 นางสาวพรธิดา สุพรรณา

ห้อง ปวส. 2/3-2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  จบ ม.6  ภาคอาทิตย์
เลข

ประจ าตัว
1 60-5075 นางสาวอไุรพร คาดีวี
2 60-5106 นางสาวศิริวรรณ จนัทร์กล่ิน
3 60-5107 นางสาวจนัทราภรณ์ ธรรมพร
4 60-5108 นางสาวจริาพร รุ่งเรือง
5 60-5112 นางสาวนิศา สินสวัสด์ิ
6 60-5114 นางสาววาสนา หมืน่ราช
7 60-5115 นางสาววิภา ผลดี
8 60-5117 นางสาวสุดารัตน์ อารีเอือ้
9 60-5118 นายสุรจติร ดงพระจนัทร์
10 60-5119 นางสาวอรุณกมล สุกวัน
11 60-5166 นางสาวกลัยา รักสมบัติ
12 60-5168 นางสาวนุชจรี ไชยเพชร
13 60-5170 นางสาววรกานต์ บุญประเสริฐ
14 60-5171 นางสาวอไุรพร เถาวันนี
15 60-5202 นางสาวอารีรัตน์ เจริญสุข
16 60-5285 นางสาวนฤมล วีระชาติ
17 60-5287 นายประวิทย์ โชคอ านวยกลุ
18 60-5288 นางสาวปวีณา บุญประถม
19 60-5289 นางสาวพุทธธิดา หล้าเรืองแสง
20 60-5290 นางสาวมณีรัตน์ สาริกา
21 60-5293 นางสาวสุชาดา เรืองแสน
22 60-5295 นางสาวสุภา ชื่นชู
23 60-5299 นางสาวอไุร นนท์กนัหา
24 60-5314 นางสาวรามาวดี นนท์ประทาน
25 60-5327 นางสาวนฤมล แกว้ศรีงาม
26 60-5328 นางสาวพนัชกร บ านาญ
27 60-5329 นางสาวพิมพ์นิภา จนัทร์แผง

ที่ ช่ือ - สกุล



28 60-5331 นางสาววิภาวรรณ์ ศรีน้อย
29 60-5339 นางสาวธัญลักษณ์ สิงบุดดี
30 60-5340 นางสาวกชมล ต้ึงเจริญ
31 60-5368 นางสาวศุภิสรา จะเย้ืองรัมย์
32 60-5370 นางสาวจนิตาหรา ค ามูลมัน่
33 60-5371 นางสาวนิภาพร ณีวงษ์
34 60-5372 นางสาวชราภรณ์ ค าบุดดา
35 60-5373 นางสาวกนกวรรณ ภักดีพัฒนสันติ
36 60-5087 นางสาวทิวาวรรณ นวลมะณี




