
หอง ปวช.    (สาขางานการบัญชี)   

1 60-4989 นางสาวชลธิชา ยงปรึกษา ขาดรปูถาย

2 60-4995 นางสาวดุษฎี สะโน

3 60-5000 นางสาวนภสร และแฟง

4 60-5012 นางสาวพัณณิตา สุทธิพงศ

5 60-5020 นางสาววรนุช แสงจันทร

6 60-5023 นายศราวุธ เหมือนสีภี

7 60-5024 นางสาวศรีรัตน อนเปรม

8 60-5028 นางสาวศิรัณยา บุญเผื่อน

9 60-5029 นางสาวศิรินภา บํารุงไทย

10 60-5030 นางสาวศิริรัตน ยงถาวร

11 60-5035 นางสาวสุภาวดี รุงรักษา

12 60-5336 นางสาวหนิงทอง ละลา

13 60-5041 นางสาวเอมมิกา สังเขป

14 60-5073 นางสาวสุภัทรตรา ปญญานิล

15 60-5135 นางสาวพัชราภา ยงถาวร

16 60-5345 นางสาวลักษมี จันทรทุง

17 60-5382 นางสาวนพวรรณ จันพิมพา

หอง ปวช.   (สาขางานการตลาด)

1 60-5027 นายศักดิ์สิทธ์ิ สุขสุยนต
2 60-5034 นางสาวสุกฤตา ศิริเกตุ
3 60-5037 นายอรรคพล สัมฤทธ์ิผล ขาดรปูถาย

4 60-5040 นางสาวอินทิรา ดาวเรือง
5 60-5052 นางสาวปองฤดี ขวัญยาใจ
6 60-5054 นางสาวศิรินาฐ บุญมี
7 60-5144 นางสาวบุศรนิทร จอมมาลา
8 60-5204 นางสาวสุภาพร เลาเดชวรโชติ

หอง ปวช.   (สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

1 60-4983 นายกานต แกวคํา ขาดรปูถาย

2 60-4985 นางสาวจีรภา ตาลปอก

3 60-4991 นายชุติเดช ปานอน

4 60-4996 นายเถลิงเกียรติ ประกอบการ

5 60-4998 นางสาวนพรัตน ทองสขุดี

6 60-5001 นางสาวบัณฑติา ฮงเจรญิ

7 60-5005 นายปญจพล ทองพันชั่ง

8 60-5007 นางสาวปาริชาติ สุขยามยน

9 60-5008 นางสาวปยะธิดา สอนจันทร

10 60-5011 นางสาวพัชรีพร นฤภัย

11 60-5014 นางสาวเพชรรัตน ทองแมน

12 60-5017 นางสาวเยาวเรศ จิตม่ัน

13 60-5025 นางสาวศศิวิมล คงปน ขาดรปูถาย

14 60-5033 นางสาวสรัลชนา แซเจีย

15 60-5043 นางสาวแกวมณี ทักษิณประภา

16 60-5058 นายมนตรี ทองทิพย

17 60-5066 นางสาวสราลี โสมานันท

18 60-5136 นายธนดล หลายเกตุ

19 60-5142 นายคมกรชิ ดอนไพร

20 60-5220 นางสาวภรณทิพย กาโท

21 60-5344 นางสาวเจนจิรา สีหาบัณดิษฐ ขาดรปูถาย

22 60-5352 นายอิศรางคกูล พวงจันทร ขาดรปูถาย

23 60-5387 นางสาวพรรวษา เต็มวงคตระกูล

24 61-5742 นายธนวินท คชรักษ

25 61-5743 นางสาวสุดารตัน ทองเบา ขาดรปูถาย
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หอง ปวส.2/1-1   สาขาวิชาการบัญชี  จบ ปวช.  ภาคอาทิตย

1 4168 นางสาวนวลพรรณ ทองหลั่น

2 4177 นางสาวปวีณา คลายกิ่ง

3 4183 นางสาวรัชดาพร ดวงจิตร

4 4429 นางสาวญาณิน สายพราว

5 5179 นางสาวอรุณรตัน ยอดพนัส ขาดรปูถาย

6 5514 นางสาวอริสา วิงวอน
7 5515 นางจุฑาทิพ ปญจารุ
8 5517 นางสาวจันทรทิมา หมัดยูกบ
9 5524 นางสาวอาริสา วันขวัญ
10 5655 นางสาวณิดา สายโรจน
11 5811 นายสุดเขต สีหานาม
12 5826 นางสาวปยะฉัตร ศรีใส

หอง ปวส. 2/2-1  สาขาวิชาการตลาด  จบ ปวช.  ภาคอาทิตย

1 4121 นางสาวนิรมล สุขประเสริฐ
2 4281 นางสาวจิณณพัต บุญกลิ้ง

หอง ปวส. 2/3-1   สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   จบ ปวช.  ภาคอาทิตย

1 3705 นางสาวปยวรรณ ปญญาคํา

2 4118 นายนัฏฐวุฒิ นิยม

3 4153 นายอภิวัฒน อยูหาด

4 4158 นางสาวสุกัญญา ดีมิตร
5 5529 นายอนนท หงษประสิทธ์ิ

6 5630 นางสาวธัญเรศ ประเสริฐพันธุ

7 5631 นางสาวปวิชญาดา มาตรภูธร

8 5660 นางสาวจุฑามาศ แซซี

9 5757 นางสาวฉัตรฤทัย ใจอุน
10 5853 นางสาวณัตตยา ตอซอน
11 6041 นางสาวฉัตรพลอย ดิษฐาพร
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