ประกำศรำยชื่อเข้ำอบรมโครงกำรอบรมศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบัน
คำนำหน้ำชื่อ-นำมสกุล

สำขำวิชำ

นางสาวดาราวรรณ สุนทรโอวาท

ประวัติศาสตร์

นางพิชามญชุ์ ศิริเจริญ

บริหาธุรกิจ

นายเทียนชัย กันทะ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวกมลวรรณ มีอูย่

นิติศาสตร์

นางสาวกมล เพ็ชรกรรม

รัฐศาสตร์

นางสาวนภัสวรรณ ยอดบ่อพลับ

รัฐศาสตร์

นางสาวธนัญญา มั่นต่าย

รัฐศาสตรบัณฑิต

นางสาวมลจิรา บุญเสริม

ภาษาไทย

นางสาวจุฑามาศ สิงห์ลอ

ภาษาไทย

นางสาวจิตติมา บุญประเสริฐ

มนุษยศาสตร์(ภาษาไทย)

นางสาวขวัญชนก เปรมอยู่

ภาษาไทย

นายศุภโชค ทองเพ็ชร

ภาษาไทย

นางสาวมธุรส แท่งทอง

ภาษาไทย

นางสาวปัทมาพร กันสุข

ภาษาไทย

นายอรรถพร อินเที่ยง

ภาษาไทย

นางสาวจันทรัตน์ ใจเร็ว

ภาษาไทย

นางวารินทร์ ทวีศักดิ์ แมคเคนซีย์

ภาษาไทย(เทียบโอน)

นางสาวภัคจิรา มะลิหวล

ภาษาไทย(เทียบโอน)

นางสาวสร้อยทิพย์ นิลทับ

ภาษาไทย(เทียบโอน)

นางสาวสุพรรณี. นาคเมือง

ภาษาไทย

นายศักดิ์สกล นันทะสุข

ภาษาไทย

นายไพบูลย์ พูลเหลือ

ภาษาไทย

นางสาวปาณินันท์ แตงพรม

ภาษาไทย

นางสาวสิริการย์ ศุภเลิศชัยหิรัญ

ภาษาไทย

นางสาวรัตยากร เถื่อนสุข

ภาษาไทย

นางสาวปิยะกาล อุดมลาภ

รัฐศาสตร์

นางสาววชิรญาณ์ เสือราบ

ภาษาไทย

นายเทวา ศรีสุวรรณ์

ค.บ. ภาษาไทย

นางสาวกัญญาณัฐ เจียมพรมราช

ภาษาไทย

นางสาวปวีณา เชื้อสุข

การจัดการ

นางสาวกมลวรรณ สงเรืองศรี

คณิตศาสตร์

นางเกวลี บุพพพันธุ์

การบัญชี

นางสาวสุกัญญา ด้วงชื่น

ภาษาไทย

นางสาวเสาวนีย์ จีนใจนาม

ภาษาไทย

นางสาวสมหญิง สัปทน

ภาษาไทย

นางสาวเจนจิรา สายแก้ว

ภาษาไทย

นางสาวศิริลักษณ์ วิเชียรฉาย

ภาษาไทย

นางสาวณัฐณิชา ยังถิน

ภาษาไทย

นางสาวน้้าฝน เขียวทอง

รัฐศาสตร์

นางสาวธนิษฐา แก้วโต

ภาษาไทย

นางสาวกัลยาสินี ยอดด้าเนิน

พลศึกษา

นางสาวศิริพร อยู่หล้า

รัฐศาสตร์

นางสาวกรกช แก่นสุข

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวมุกระวี-สังวาลย์

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวจิตตวรรณ ดวงแก้ว

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวเมธาวี เลิศสถิตย์

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวนพเก้า พึ่งกลัด

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวชุลีพร เติมลาภ

ภาษาอังกฤษ

นายคมสันต์ มาภิรมย์

รัฐศาสตร์

นายสหพรชัย สินคง

รัฐประศาสนศาตร์

นางสาวศิริขวัญ โลมาแจ่ม

ภาษาอังกฤษ-จีน

นางสาวขวัญใจ ปานตา

สาธารณสุขศาสตร์

นายจักรกฤช เชื้อโพล้ง

ภาษาไทย

นางสาวอารียา อิ่มทอง

สาธารณสุขชุมชน

นางอภิชา อินทร์เพ็ญ

การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)

นายสุรวุฒิ เฉลิมวัน

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

นางสาวศิริพร สีหะวงศ์

การปกครองท้องถิ่น

นายวรัญญู ทองใบ

สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวเปรมิกา โพธิ์สิงห์

ภาษาอังกฤษ

นางสาวนรารัตน์ มั่นสัตย์

รัฐปศาสนศาสตร์

นางสาวกนิษฐา โพธิ์ไกร

คณิตศาสตร์

นางสาวรภัส มูลโมกข์

คณิตศาสตร์

นางสาวพรฤดี บุญเกิดการ

ภาษาไทย

นายวีระยุทธ อู่ตะเภา

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

นายสุธี แซ่ลิ้ม

รัฐศาสตร์

นางสาวสุพัตรา โอปัน

ภาษาไทย

นางสาวเนาวรัตน์ บุญนาค

สาธารณสุขชุมชน

นางสาวสิริกัญญา อินหันต์

คณิตศาสตร์

นางสาวศิริพร สุขแจ่ม

ภาษาไทย

นางสาวสุรัตนา สหัสพันธ์

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวพรพรรณ ไผ่วุฒิพันธ์

การบัญชี

นางสาวสุภาวดี ช่อม่วง

ภาษาไทย

นางสาวนภัสวรรณ ค้าแถลง

การบัญชี

นางสาวฐิติรัตน์ พูลพินิจ

ภาษาไทย

นางสาวสุประภา ยังกลาง

ภาษาไทย

นางสาววรรณนิภา บุตรดาซุย

สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวสุนิสา มักเกษตรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวเมษา ขันแก้ว

สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวภัทรา ทิวาลัย

การบัญชี

นางสาวสุธิมา พงษ์สาลี

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

นางสาวสุพรรษา วอนข้า

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

นางสาวจินตนา คุ้มสอาด

คอมพิวเตอร์ศึกษา

นายพัฒนา พุ่มจ้าปา

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวอนุสรา สวัสดีฆฟ

สาธารณสุข

นางสาวณัฐพร สุวรรณประทีป

สาธารณสุขชุมชน

นางสาวเปรมวดี รอดส้ม

การบัญชี

นางสาวนวพร ไล้สมบุญ

การบัญชี

นางสาวพัชธิตา อ่วมพรม

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวรุ้งมณี อิ่มสิน

คอมพิวเตอร์ศึกษา

นาย วัชรพงษ์ นาคนิ่ม

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาว สุภารดี มักเกษตรกิจ

สาธรณสุขศาสตร์

นางสาวกาญจนา อาสาชะนา

ภาษาไทย

นางสาวนิราวรรณ รุ่งเรือง

คบ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวอนุชตา แก้วจุฬา

ภาษาไทย

นายวิชญะ จันทะโย

มนุษยศาสตร์

นายเจษฎา ชิตปรีชาชัย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายคมสัน ศรีพิพัฒน์

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

นางสาวสุกัญญา วงษ์มานิตย์

การศึกษาปฐมวัย

นางสาวเบญจพร รอดทิม

ทรัพยากรมนุษย์

นางสาวชุติมา ฟักตระกูล

ภาษาอังกฤษ

นางสาวอนงค์รักษ์ ยิ้มเมือง

การบัญชี

นายพงศ์พล บาระมี

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวอลิษา พันธ์จันทร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายกฤษฎา จับเกตุ

รัฐศาสตร์

นางสาวเพ็ญนภา ดีประเสริฐ

เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์

นางสาวสุชาดา เจริญโพธิ์

ภาษาไทย

นายธนเมศฐ์ ประชาสุขเรืองสิริ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสิริธร ตั้งจิตรตรง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวชนิดา ด้วงปลี

สังคมศึกษา

นางสาวนิตยา ปาจิตต์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

นางสาว จิตสุภา เอกกลาง

รัฐศาสตร์

นางสาวรุ่งอรุณ ศรีระวัตร

รัฐศาสตร์

นายวรพล พันธุรัตน์

รัฐศาสตร์

นางสาวนาตาชา พูลจันทร์

ภาษาไทย

นางสาวณัชชา ภู่ห้อย

ภาษาไทย

นายชาคริส ธีระรังสิกุล

ประวัติศาสตร์

นางสาวจริยาภรณ์ นพพันธ์

การปกครองท้องถิ่น

นางสาวบุณฑริก เเจ้งอิ่ม

ภาษาไทย

นางสาวมะลิวัลย์ กลิ่นมั่น

ภาษาไทย

นางสาวณัฐชา จันทรแสง

ภาษาไทย

นางสาวน้้าอ้อย เจริญผล

บริหารธุรกิจ เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวเบญจรัตน์ คุ้มสา

ภาษาไทย

นางสาวเบญจมาศ รอดทิม

บริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์

นางสาวนันทวัน แสงเย็น

ภาษาไทย

นายชานนท์ ทุมสะเกษ

สาธารณสุข

นายดนัย คันธรส

การพัฒนาชุมชน

นางสาววริษฐา ภาคทรวง

สาธารณสุขชุมชน

นางสาวเวธิกา ไร่นา

สาธารณสุขชุมชน

นางสาววิชุตา ทินวงษ์ปาน

สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวกัญยา อินพรหม

สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวสิริวรรณ เงินชั่ง

สาธารณสุขชุมชน

นางสาวเพชรมณี การะภักดี

รัฐศาสตร์

นางสาวสุวรรณา เปี่ยมมนัส

ภาษาไทย

นางสาววิจิตรา เพียรธัญกร

การปกครองท้องถิ่น

นางสาวกัญญารัตน์ เครือรัตนไพบูลย์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศิษย์เก่า)
นางสาวจุไรรัตน์ จักศรี

สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวปาริตา วุ้นน้้าเชื่อม

สาธารณสุขศาสตร์

นางสาววัชราภรณ์ ปานพรม

การบัญชี

นางสาวศิริลักษณ์ คล่้าเงิน

รัฐศาสตร์

นางสาวพฤกษา อาจเกิด

สาธารณสุขชุมชน

นางสาวพรพรรณ ศาสตร์ศรี

สาธารณสุขชุมชน

นางสาวยุพาพร กล้ากสิกรรม

เทคโนโลยีการผลิตพืช

นางสาวยุพิน กล้ากสิกรรม

เทคโนโลยีการผลิตพืช

นางสาวพนาวรรณ ภู่สุวรรณ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

นางสาวภาพิมล มดแดง

เกษตรศาสตร์เทคโนโลยีการผลิตพืช

นางสาวอริสา มาพร้อม

สาธารณสุขชุมชน

นางสาวชาริกา วิมุติ

สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวนิภา ขันกสิกรรม

สาธารณสุขชุมชน

นายอภินัชเศรษฐ์ แก้วดุสิต

นิติศาสตร์

นายวุฒิชัย เพ็งสอน

พลศึกษา

นางสาววรรณวิสา ชนะภีย

รัฐศาสตร์

นางสาวปิยนุช แผนบัว

ชีววิทยา

นางสาวสุชาดา สิทธิอินทร

ชีววิทยา

นางสาวพรลีณา แย้มดอนไพร

บริหารธุรกิจ

นางสาวจันทิมา ทาวุธ

บัญชี

