
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 นำงสำว ศศิธร ทับทิมเทศ

2 นำงสำว ธนัญญำ สังข์สุข

3 นำงสำว สุคนธมำศ ม่วงคลองใหม่

4 นำงสำว อรรัมภำ พฤษภำ

5 นำงสำว อันธิกำ แซ่ย่ำง

6 นำงสำว จินตนภัทร์ โพธิ

7 นำงสำว ธำรณ์ธำดำ คะเหลำ

8 นำงสำว ลลิตพรรณ สุธำรักษ์

9 นำงสำว ศิริวิภำ อัมรนันท์

10 นำงสำว อำทิตติญำ ศรีดวม

11 นำงสำว วชิรญำณ์ งังเอ่ียมบุญ

12 นำงสำว นุสรำ ดีมี

13 นำงสำว จำรุวรรณ สุทธินำคสมบัติ

14 นำงสำว อินทิรำ สุขเสียงศรี 

15 นำงสำว สุดำรัตน์ แก้วมืด

16 นำงสำว ประภัสสร สมองดี

17 นำงสำว ณัฏฐยำ กำละวงษ์

18 นำงสำว ทิชำ ปัญญำ

19 นำงสำว ปรญำ เวปุลำนนท์

20 นำงสำว ชำมิล สุดเสริฐสิน

21 นำย สักชัย ทองอ่อน

22 นำงสำว รัตนสุดำ บัวคล่ี

23 นำงสำว อัญชุดำพร จันทรำช

24 นำงสำว กวิสรำ อ้นอ่อน

25 นำงสำว ศุภำกร นำโพธ์ิ
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26 นำย อธิรัตน์ วงษ์ค ำผุย

27 นำย ธงชัย พำลีเขต

28 นำงสำว ภูริชญำฐ์ โชคธนนรำทิพย์

29 นำย รวิภัทร อมรเลิศวัฒนำ

30 นำย ณัฐนนท์ ครุธส ำอำงค์

31 นำย จีรภัทร นุตรทัศน์

32 นำงสำว วนัชพร พิมพ์เพ็ง

33 นำงสำว วลัยลักษณ์ อินทะเสน

34 นำงสำว พิมภัสสร มุสิกะทัต

35 นำย ธนกิจ สุขเกษม

36 นำงสำว จริยำพร ป้อมลอย

37 นำงสำว อัญธิกำ พันธุมจินดำ

38 นำงสำว ธนัญญำ จินดำวงศ์

39 นำงสำว สุประวีณ์ ธีระบุตร

40 นำย นันทพงศ์ อรุณเร่ือ

41 นำงสำว ภุมรินทร์ ประสงค์ผล

42 นำงสำว เมธำวี ลำมอ

43 นำงสำว จิตรกัญญำ เชียงเพ้ียน

44 นำงสำว ธมลวรรณ หงษ์กุลบุตร

45 นำงสำว กัญญำพร สุภโตษะ

46 นำงสำว วริศรำ เล้ียงสอน

47 นำย ก ำจร ดอนแก้วภู่

48 นำงสำว อติญำ กัสปะ

49 นำย ณัฐพงศ์ เทำะชมด

50 นำงสำว ณัฐพิไล ศิริโรจน์

51 นำงสำว นพวรรณ จันดำ

52 นำย วรรธนัย รักชำติ

53 นำย จิรำยุธ ศึกษำกิจ

54 นำย ณกมล สมบูรณ์

กำรท่องเท่ียว ปทท./2



55 นำงสำว กัญญำภัทร เมืองท่ีรัก

56 นำย ศุภชัย เปไสล

57 นำย ธนกฤต ชิตจิตรวรรณ

58 นำงสำว ณิชำพัชร์ พิลำหลวง

59 นำงสำว รวิวรรณ โชติรัตน์

60 นำย จิรัฎฐ์ สุขพวง

61 นำงสำว ศุภิสรำ บุญรัตนะวงศ์

62 นำงสำว ณัฐณิชำ รัตนำภรณ์

63 นำย ฉัตรมงคล จุลโรจน์

64 นำย ศุภกิจ จ ำปำ

65 นำย ชัยโย วงษ์หำร

66 นำย สิริพงศ์ ช ำนิธุระกำร

67 นำงสำว สถำพร ปรำงค์ศร

68 นำงสำว อัจฉรำ มุสิกพันธ์

69 นำงสำว อัญชิสำ หงษ์ทอง

70 นำงสำว โชติมณฑน์ ชำยฝ้ัน

71 นำย สิรวิชญ์ ฉวีพจน์ก ำจร

72 นำงสำว ธัญพร กุมภำพันธ์

73 นำงสำว อินทิรำ เมำหวล

74 นำงสำว จิรัชญำ บัวขำว

75 นำย กันตพิชญ์ เอ่ียมประเสริฐ

76 นำงสำว ภัทรนันท์ ดิษฐนิล

77 นำงสำว ขวัญจิรำ สุวรรณรัตน์

78 นำงสำว ปำนภิกำ บุญช่วยคุ้ม

79 นำย กิษติธร ดติยช

80 นำย ภัทร รอดบุตร

81 นำงสำว ปณิตำ ทองเติม

ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรสำกล ปภส./1
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1 นำงสำว ญำณวดี คล้ำยเคลือบ

2 นำงสำว ขนิษฐำ เทศสิงห์

3 นำย ธิติพัฒน์ แสงกำศ

4 นำงสำว ณัฐกำนต์ ฮวดไล่

5 นำย ศิรภพ เรืองศรี

6 นำงสำว ศุภำฐิณี กิตติธรรมำภรณ์

7 นำงสำว วรดำ ภิรมย์จุ้ย

8 นำงสำว ศุภณัฐ วรรณะภูติ

9 นำงสำว ธนัชพร ป่ินก้อน

10 นำย น ำโชค เซียสกุล

11 นำย ชินสมุทร แซ่เห้ง

12 นำงสำว ชลธิชำ พิมพ์เสน

13 นำงสำว สุทธิดำ ขุนหีด

14 นำย โชติระวี เครือคล้ำย

15 นำย ภำนุพงศ์ ปำนสมุทร์

16 นำงสำว พรพัฒน์ ค ำผำสุข

17 นำงสำว มนัญชนก จันทร์เปรม

18 นำงสำว ฌิชำ แพวงษ์

19 นำงสำว ปวีณ์ธิดำ อยู่ชมญำติ

20 นำย ภัทรมน แสงมงคลชัย

21 นำงสำว จุฑำมำส บุญมี

22 นำงสำว ฝนทิพย์ ด ำอุดม

23 นำงสำว ปรียนันท์ แสงทอง

24 นำงสำว อรษำ ชัยโยธำ

25 นำงสำว อังคณำ ภู่เถ่ือน

26 นำงสำว ศรวณีย์ สุ่นศักด์ิสวัสด์ิ

27 นำงสำว ลภัสรดำ ศรีใส

28 นำงสำว สุธิดำ ขันทะเครือ

ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรสำกล ปภส./2

กำรโรงแรม ปรร./1



29 นำงสำว ปัทมวรรณ จันทฤทธ์ิ

30 นำงสำว เสำวลักษณ์ เจริญสุข

31 นำงสำว ธัญญำรัตร์ วรรณกำร

32 นำงสำว วัชรำภรณ์ บัวม่ัน

33 นำงสำว ปัณฑิตำ ชูเมือง

34 นำงสำว นันท์นภัส แย้มมำลี

35 นำงสำว ณิชนันท์ ขุนเปีย

36 นำย ไชยอนันต์ สิทธิศักด์ิ

37 นำย รังสิมันต์ุ มุ่งร่มกลำง

38 นำย ธนกร นภำอำรักษ์

39 นำงสำว ตำรกำ เกตุชิต

40 นำงสำว ภิญญดำ ธงภักด์ิ

41 นำงสำว กษมำ กรรมแต่ง

42 นำงสำว ธนำภรณ์ สุขประสงค์

43 นำงสำว อรวรรณ ขวัญแก้ว

44 นำงสำว ทิพปภำ แซ่ตัน

45 นำย ชำคริต จิตระออน

46 นำย ศรุตพล ลำศศิลป์

47 นำงสำว มณิสตำ แย้มอุทัย

48 นำงสำว น ้ำเพชร วิลัยวรรณ

49 นำงสำว พนิดำ เผ่ำประพัธน์

50 นำงสำว ชลธิชำ สุภำนิชย์

51 นำงสำว ปวีณำ มงคลเกิด

52 นำย กฤษกร สีสนิท

53 นำงสำว ศศินิภำ แซ่กอ

54 นำงสำว ธมลวรรณ สองเมือง

55 นำย สรวิศ สุนทรส

56 นำงสำว ประภัสสร ไวยกิจจำ

57 นำงสำว สุปรียำ แสงเดือน

58 นำย เนติ วำรีพจน์



59 นำงสำว ปิยธิดำ โพธิสำร

60 นำงสำว ตรองตำล สระพรหม

61 นำย ณัฐวุฒิ แก้วภำพ

62 นำย กฤษฎำ โบขุนทด

63 นำย นิเวศน์ นำแพง

64 นำงสำว อนัญพร ขุมเพชร

65 นำย ปิยะพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง

66 นำย อภิสิทธ์ิ ดูเพชร

67 นำย วันเฉลิม มัฆมำน

68 นำงสำว พิยรัตน์ เกศะรักษ์

69 นำงสำว สุภัสสร สร้อยงำม

70 นำงสำว บัณฑิตำ กิจโรณี

71 นำงสำว ณภัทร บัววัน

72 นำงสำว ชุติกำญจน์ สุวรรณ

73 นำงสำว ภัสสร แซ่โง้ว

74 นำงสำว สุรำงคนำ สุวรรณศิลป์

75 นำย ทัตเทพ จันทร์งำม

76 นำงสำว สุชำวดี มำนะสิริกุล

77 นำงสำว ปิยำพัชร ผลวัชนะ

78 นำงสำว ธนัญชำ ชวนชิดกำร

79 นำงสำว จำรุวรรณ สังกลมเกล้ียง

80 นำงสำว อัญชิสำ ฉัตรหิรัญย์

81 นำงสำว ศิริลักษณ์ พิมพ์ช่ำงทอง

82 นำงสำว อำทิตยำ คมข ำ

83 นำงสำว ชำคริยำ กำญจนโสภำ

84 นำย วัชรวิชญ์ ม่ิงเมือง

85 นำงสำว สุกัญญำ เกตุกรรณ์

86 นำงสำว วรินณดำ ขลังวิชำ

87 นำย พงศธร หวังมำนะธรรม

กำรโรงแรม ปรร./2



88 นำงสำว อมลรดำ พู่มณเฑียรชัย

89 นำงสำว ทรรศน์กมล ค ำมำก

1 Miss HUIJUAN BI

2 Miss XUEYI ZHOU

3 Miss QIUTING LI

4 Mr. JINPENG LUO

5 Miss XIAOFEI LI

6 Miss SHAN LYU

7 Miss XUEYING ZENG

8 Miss XIAOYU XU

9 Miss CHENGHONG ZHOU

10 Miss LIN YUESHAN

11 นำงสำว ทรัพย์ศิริ วริสำร

12 นำย อับดลมำเล็ก ท้ิงน ้ำรอบ

13 นำย ภูเบศร์ วังเย็นนิยม

14 นำย สุจริตพงษ์ น้อยโสภำ

15 นำย ขจรปณต น้อยโสภำ

16 นำย วสันต์ นำสวน

17 Miss LANXIN ZHENG

18 นำย กิตติชัย แจ้งข่ำว

19 นำย วีรศักด์ิ พรมสวัสด์ิ

20 นำย ธีรภัทร์ ชลอชล

ภำษำไทยประยุกต์ ปทป./1

ภำษำไทยประยุกต์ ททป./1
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