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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

 

 

CMTB2001 นางสาวเสรฐสุดา ปรีชานนท ์

 

CM: เชียงใหม ่

TK: ตาก 

CR: เชียงราย 

LP: ล าปาง 

PL: พิษณุโลก 

NN: น่าน 

T: สายวิชาการ 

S: สายสนับสนุน 

B: บริหารธุรกจิฯ  

S: วิทยาศาสตร์ฯ  

E: วิศวกรรมศาสตร ์ 

F: ศิลปกรรมฯ 

C: วิทยาลัยเทคโนโลยฯี 
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9: ส่วนกลาง 

1: วิศวกรรมอุตสาหการ 

2: วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

3: วิศวกรรมเครื่องกล 

4: วิศวกรรมไฟฟ้า 

5: ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

6: วิศวกรรมและเทคโนโลย ี

7: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

9: ส่วนกลาง 

1: พืชศาสตร ์

2: สัตวศาสตร์และประมง 

3: อุตสาหกรรมเกษตร 

4: วิทยาศาสตร ์

9: ส่วนกลาง 

ล าดับในสาขา 

(ตัวเลข 3 หลัก) 

P: ส านักงานอธิการบด ี

R: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

T: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

M: สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

A: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

D: สถาบันวิจัยและพัฒนา  

  

หมายเหตุ 

1. กรณีลาออก/เกษียณอายุราชการ  ให้คงไว ้

2. กรณีมีการเปลีย่นแปลง/บรรจุใหม่ ให้ด าเนินการดังนี ้

    2.1 สายวิชาการ  ให้ สวท. เป็นผู้ก าหนดรหสั 

    2.2 สายสนับสนุน  ให้ กบบ. เป็นผู้ก าหนดรหสั 
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สถานะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  หลักสูตร บช.บ.การบัญช ีวิชาเอก ไม่มี พื้นที่ เชียงใหม่ 
 

รหัสหลักสูตรและวชิาเอก 

B: คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์ S: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร E: คณะวิศวกรรมศาสตร ์ F: คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร ์

14M ปวส.การบัญช ี 20M ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 22M ปวส.ไฟฟ้า 06M วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10M ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 
15M ปวส.การตลาด 22M ปวส.เทคโนโลยกีารอาหาร 23M ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 08M วศ.บ.วิศวกรรมแมพ่ิมพ ์ 11M ศล.บ.ทัศนศิลป์ 
16M ปวส.การจัดการ 23M ปวส.พืชศาสตร์ 24M ปวส.อิเล็กทรอนกิส์ 16M ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 12M สถ.บ.สถาปัตยกรรม 
19M ปวส.คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 24M ปวส.ประมง 25M ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 35M วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร ่ 13M สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 

06M บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ  25M ปวส.สัตว์ศาสตร์ 26M ปวส.ช่างโลหะ 40M ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 19M ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  
13M ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26M ปวส.เทคโนโลยภีูมิทัศน์ 27M ปวส.ช่างกลโรงงาน 43 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชวีภาพ 20M ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม      

25M บช.บ.การบัญช ี 06 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 28M ปวส.ช่างยนต ์    43A วิศวกรรมเกษตร 21M ทล.บ.เซรามิก  
34 บธ.บ.บริหารธุรกิจ    06A วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30M ปวส.ช่างจักรกลหนัก    43B วิศวกรรมชวีภาพ 22M ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 

   34A การจัดการธุรกิจ    06B พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 34M ปวส.ช่างก่อสรา้ง    43C วิศวกรรมอาหาร 24M ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 

    34B การจัดการธุรกิจค้าปลกีสมัยใหม่ 31M วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 01 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 44M ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  
    34C การจัดการโลจิสติกส ์ 33M วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์    01A วิศวกรรมอุตสาหการ 45 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  

    34D การจัดการส านกังาน 34M วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ    01B วิศวกรรมการผลิต    45A วิศวกรรมไฟฟ้า C: วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวทิยาการ 

    34E การตลาด 36 วท.บ.เกษตรศาสตร์    01C วิศวกรรมโลจิสติกส ์    45B วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์และโทรคมนาคม 02M ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 
   34F ภาษาอังกฤษธุรกิจ    36A พืชศาสตร์ 02M วศ.บ.วิศวกรรมโยธา    45C วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 03M ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
35 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ    36B สัตวศาสตร์ 03M วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละการควบคุม

อัตโนมัติ 
04M ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   35A การจัดการสารสนเทศ    36C ประมง 04M วศ.บ.วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ 09M ปวช.เมคคาทรอนิกส ์

   35B พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกจิ 37M วท.บ.ธุรกจิอาหารและโภชนาการ 05 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า    48A วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 07M วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์

36M ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ 17M วท.ม.พืชศาสตร์    05A วิศวกรรมไฟฟ้า    48B วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต ิ 08M วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 

26M บธ.ม.บริหารธุรกิจ 18M วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร    05B วิศวกรรมโทรคมนาคม 46M วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  

   47M วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล  

    G: หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    01 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ปวช.) 

   
 

02 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ปวส.) 

   03 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ป.ตรี) 
       A กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
       B กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
       C กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
       D กลุ่มวิชาสุขภาพ 

 

CMB25M-2 

พื้นที่ 

CM: เชียงใหม่ 

TK: ตาก 

CR: เชียงราย 

LP: ล าปาง 

PL: พิษณุโลก 

NN: น่าน 

สถานะบุคลากรในหลักสูตร 

1: หัวหน้าหลักสูตร/วิชาเอก 

2: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร       ปรากฏอยู่ในเลม่ มคอ.2 และเปลีย่นแปลงตาม สมอ.08 

3: อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4: อาจารย์ผู้สอนมีผลงานทางวิชาการ 

5: อาจารย์ผู้สอนไม่มีผลงานทางวิชาการ      ไม่ปรากฏอยูใ่นเล่ม มคอ.2 

6: อื่นๆ 2 



 

 

 

รายชื่อ และสถานะบุคลากรในหลักสตูร 

 

ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างช่ัวคราว และลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
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สถานะ ช่ือหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB1051 Curtis William Fry ลูกจ้างช่ัวคราว CMB06M-5 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB3097 Geoffrey Wystan Mauk ลูกจ้างฯ CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB3098 Trevor Dean Youngquist ลูกจ้างฯ CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB3019 กนิษฐา ลังกาพินธ์ุ พนักงาน ม. LPB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

5 CMTB3020 กฤติกา อินตา พนักงาน ม. TKB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

6 CMTB1019 กฤษยา มะแอ พนักงาน ม. CMB34D-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการส านักงาน) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

7 CMTB3048 กวีภรณ์ วชิรรังสิมันต์ุ ลูกจ้างช่ัวคราว CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

8 CMTB1001 กัญญ์วรา สมใจ ข้าราชการ CMB34A-1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

9 CMTB3001 กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ ข้าราชการ CMB13M-1 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

10 CMTB1052 เก็จวลี ศรีจันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMB34E-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

11 CMTB1053 เกษรี ศรีโปฎก ลูกจ้างช่ัวคราว CMB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

12 CMTB1020 เกิดศิริ ชมภูกาวิน พนักงาน ม. CMB34F-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

13 CMTB1021 จตุพร ศิลพรชัย พนักงาน ม. CMB35B-4 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

14 CMTB3049 จิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMB36M-5 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

15 CMTB3050 เฉลิมชัย พาราสุข ลูกจ้างช่ัวคราว TKB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

16 CMTB3021 เฉลิมพงค์ ท างาน พนักงาน ม. LPB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

17 CMTB1022 ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์ พนักงาน ม. CMB34E-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

18 CMTB3022 ชวรินทร์ ค ามาเขียว พนักงาน ม. CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

19 CMTB1002 ชัชฎาพร ปุกแก้ว ข้าราชการ CMB35A-1 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

20 CMTB1023 ชัชวิน วรปรีชา พนักงาน ม. PLB34A-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

21 CMTB3002 ชัยพร ปรมาธิกุล ข้าราชการ CMG03D-5 ศึกษาท่ัวไป (สุขภาพ) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

22 CMTB3003 ชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว ข้าราชการ CMG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

23 CMTB3023 ชูเกียรติ ศิริวงศ์ พนักงาน ม. CMB36M-2 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

24 CMTB3024 ญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง พนักงาน ม. CMG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

25 CMTB3004 ณัฐพงศ์ ดีไพร ข้าราชการ CMG03D-5 ศึกษาท่ัวไป (สุขภาพ) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

26 CMTB3051 ณัฐริน รัตนัง ลูกจ้างช่ัวคราว CMB36M-5 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

27 CMTB1024 ณัฐวุฒิ อุ้ยเมฆากุล พนักงาน ม. CMB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

28 CMTB1025 ณิชกุล ค ารินทร์ พนักงาน ม. LPB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

29 CMTB1003 ดวงพร อ่อนหวาน ข้าราชการ CMB34B-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (ค้าปลีกสมัยใหม่) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

30 CMTB3005 ดารารัตน์ เต็งไตรสรณ์ ข้าราชการ CMB13M-4 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

31 CMTB3006 ดิลก ประสานวรกิจกุล ข้าราชการ CMB36M-5 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

32 CMTB3025 เดชาธร พจนพงษ์ พนักงาน ม. CMB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

33 CMTB3026 ตะวัน วาทกิจ พนักงาน ม. CMG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

34 CMTB2002 ทศพร ไชยประคอง พนักงาน ม. CMB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

35 CMTB1026 เทวา พรหมนุชานนท์ พนักงาน ม. CMB35B-4 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

36 CMTB1027 ธนศักด์ิ ตันตินาคม พนักงาน ม. CMB34B-4 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (ค้าปลีกสมัยใหม่) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

37 CMTB3007 ธวัชชัย พ่ึงธรรม ข้าราชการ CMG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

ข้อมูลรหัสประจ าตัว และสถานะบุคลากรในหลักสูตร

B คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร

สังกัดหลักสูตร

เรียงตามรายช่ือ ในแต่ละจังหวัดอาจารย์ประจ า
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38 CMTB3027 ธัญญลักษณ์ บุญลือ พนักงาน ม. CMG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

39 CMTB1028 ธัญวดี สุจริตธรรม พนักงาน ม. CMB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

40 CMTB1029 ธีรภพ แสงศรี พนักงาน ม. CMB35B-2 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

41 CMTB3008 นฐนัธย์ ใยบัว ข้าราชการ CMG03D-5 ศึกษาท่ัวไป (สุขภาพ) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

42 CMTB1030 นพณัฐ วรรณภีร์ พนักงาน ม. CMB35A-2 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

43 CMTB3052 นภัสพร ไชยวงค์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

44 CMTB3053 นภาภรณ์ ไชยรัง ลูกจ้างช่ัวคราว CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

45 CMTB1054 นรินทร์ จิวิตัน ลูกจ้างช่ัวคราว CMB35B-2 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

46 CMTB2003 นฤมล คุ้มพงษ์ พนักงาน ม. LPB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

47 CMTB3028 นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ พนักงาน ม. CMB36M-5 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

48 CMTB2004 นวิตถา โสภาจารีย์ พนักงาน ม. CMB25M-1 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

49 CMTB1004 นิศรา จันทร์เจริญสุข ข้าราชการ CMB34D-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการส านักงาน) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

50 CMTB3054 บงกช ศิลปานนท์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMG03D-5 ศึกษาท่ัวไป (สุขภาพ) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

51 CMTB3055 บุณิกา คุณยศย่ิง ลูกจ้างช่ัวคราว CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

52 CMTB1031 บุผา ระวิโรจน์ พนักงาน ม. CMB34F-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

53 CMTB3009 บุษบา ชมิดท์ ข้าราชการ CMG03D-5 ศึกษาท่ัวไป (สุขภาพ) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

54 CMTB1032 เบญญาภา กันทะวงศ์วาร พนักงาน ม. CMB34A-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

55 CMTB2014 ปฐมชัย กรเลิศ ลูกจ้างช่ัวคราว CMB25M-3 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

56 CMTB1033 ปณิธิ อมาตยกุล พนักงาน ม. CMB34F-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

57 CMTB3029 ปณิสา กุระคาน พนักงาน ม. CMB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

58 CMTB3010 ประจักษ์ สุวรรณธีระกิจ ข้าราชการ CMG03D-5 ศึกษาท่ัวไป (สุขภาพ) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

59 CMTB3030 ประทีป พืชทองหลาง พนักงาน ม. CMG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

60 CMTB1005 ประภาพร หัสสรังสี ข้าราชการ CMB34F-3 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

61 CMTB3031 ปริศนา กุลนลา พนักงาน ม. CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

62 CMTB3056 ปรียานุช อนุสุเรนทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

63 CMTB1006 ปาริฉัตร เดือนเพ็ญ ข้าราชการ CMB34F-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

64 CMTB1007 เปรมศักด์ิ อาษากิจ ข้าราชการ LPB34E-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

65 CMTB2005 ผจงวาด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พนักงาน ม. CMB25M-3 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

66 CMTB3032 ฝนทิพ ราชเวียง พนักงาน ม. CMB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

67 CMTB1008 พรพิพัฒน์ ทองปรอน ข้าราชการ CMB35A-4 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

68 CMTB3011 พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ ข้าราชการ CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

69 CMTB3057 พัชรา มูลปัญญา ลูกจ้างช่ัวคราว CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

70 CMTB1034 พิชาภพ พันธ์ุแพ พนักงาน ม. CMB26M-4 บธ.ม.บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

71 CMTB1035 พิริยมาศ ศิริชัย พนักงาน ม. CMB06M-2 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

72 CMTB3033 พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม พนักงาน ม. CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

73 CMTB3058 พีรพงษ์ ไชยวงค์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMB36M-5 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

74 CMTB1036 พีรยา สมศักด์ิ พนักงาน ม. CMB34B-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (ค้าปลีกสมัยใหม่) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

75 CMTB2006 เพราพิลาส ประสิทธ์ิบุรีรักษ์ พนักงาน ม. CMB25M-4 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

76 CMTB1037 ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต พนักงาน ม. CMB26M-4 บธ.ม.บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

77 CMTB1038 ภาคภูมิ ภัควิภาส พนักงาน ม. CMB06M-2 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

78 CMTB3034 ภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง พนักงาน ม. CMG03D-5 ศึกษาท่ัวไป (สุขภาพ) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่
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79 CMTB3035 มณฑิรา ถ  าทอง พนักงาน ม. CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

80 CMTB3059 มัทรี สีมา ลูกจ้างช่ัวคราว CMB36M-2 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

81 CMTB1009 มานิตย์ มัลลวงค์ ข้าราชการ CMB34A-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

82 CMTB3036 ยุรธร จีนา พนักงาน ม. CMG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

83 CMTB3012 รชต เทพหัสดิน ณ อยุธยา ข้าราชการ CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

84 CMTB2007 รังศิมา กันธิวาส พนักงาน ม. CMB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

85 CMTB1039 ริญญาภัทร์ เขจรนันทน์ พนักงาน ม. CMB34B-1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (ค้าปลีกสมัยใหม่) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

86 CMTB1040 รุจิรา สุขมณี พนักงาน ม. CMB34D-1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการส านักงาน) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

87 CMTB3037 ลมัย ผัสดี พนักงาน ม. CMG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

88 CMTB1010 ลลิตพรรณ จรรย์สืบศรี ข้าราชการ CMB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

89 CMTB1041 ลัดดา ปินตา พนักงาน ม. CMB26M-4 บธ.ม.บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

90 CMTB3060 วรพงษ์ ด้วงน้อย ลูกจ้างช่ัวคราว CMG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

91 CMTB1011 วรรณพร ทีเก่ง ข้าราชการ CMB35B-1 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

92 CMTB2008 วรวิทย์ เลาหะเมทนี พนักงาน ม. CMB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

93 CMTB3038 วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย พนักงาน ม. CMB36M-1 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

94 CMTB3039 วรัญญา ฐานะ พนักงาน ม. CMB36M-5 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

95 CMTB1055 วาสนา ดวงค า ลูกจ้างช่ัวคราว CMB35B-4 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

96 CMTB3040 วิภาดา ญาณสาร พนักงาน ม. CMG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

97 CMTB3013 วิภาวรรณ ปลัดคุณ ข้าราชการ CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

98 CMTB3014 วิลักษณ์ ศรีป่าซาง ข้าราชการ CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

99 CMTB1042 วิวัฒน์โชติกร เรืองจันทร์ พนักงาน ม. CMB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

100 CMTB3041 ศลิษา เศวตนันทน์ พนักงาน ม. CMB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

101 CMTB2009 ศศิพัชร์ สันกลกิจ พนักงาน ม. CMB25M-3 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

102 CMTB3042 ศศิวิมล ชิน พนักงาน ม. CMB13M-5 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

103 CMTB3015 ศักด์ิสายันต์ ใยสามเสน ข้าราชการ CMG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

104 CMTB1043 ศิริรักษ์ ยาวิราช พนักงาน ม. CMB34E-1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

105 CMTB3016 ศิริลักษณ์ อินฝาง ข้าราชการ CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

106 CMTB1044 ศิวพร เจรียงประเสริฐ พนักงาน ม. CMB06M-2 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

107 CMTB2010 ศุภลักษณ์ จงชานสิทโธ พนักงาน ม. CMB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

108 CMTB1056 ศุภวัชร์ พงษ์วัชรวัชฬ์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMB34E-4 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

109 CMTB2011 สวัสด์ิ หากิน พนักงาน ม. CMB25M-4 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

110 CMTB1012 สัจจธรรม สุภาจันทร์ ข้าราชการ CMB35B-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

111 CMTB1013 สุชาดา ทรัพยสาร ข้าราชการ CMB34E-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

112 CMTB3043 สุชาดา อรุณศิโรจน์ พนักงาน ม. CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

113 CMTB3017 สุดารักษ์ แก้วดวงแสง ข้าราชการ CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

114 CMTB1045 สุทัศน์ กุณา พนักงาน ม. CMB35B-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

115 CMTB1014 สุพงศ์ แดงสุริยศรี ข้าราชการ CMB35A-4 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

116 CMTB3044 สุภรพรรณ คนเฉียบ พนักงาน ม. CMB13M-4 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

117 CMTB3045 สุภาภรณ์ ศุภพลกิจ พนักงาน ม. CMB36M-5 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

118 CMTB1046 สุภาวดี วรุณกูล พนักงาน ม. CMB06M-1 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

119 CMTB1015 สุรชัย อุตมอ่าง ข้าราชการ CMB34A-3 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่
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120 CMTB2012 สุรัตน์ ยาสิทธ์ิ พนักงาน ม. CMB25M-3 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

121 CMTB1047 สุรีนาฎ มะโนลา พนักงาน ม. CMB35A-4 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

122 CMTB1057 สุรีย์รัตน์ อินทร์สุเทพ ลูกจ้างช่ัวคราว CMB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

123 CMTB2001 เสรฐสุดา ปรีชานนท์ ข้าราชการ CMB25M-3 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

124 CMTB1048 แสงดาว แก้วสว่าง พนักงาน ม. CMB34E-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

125 CMTB1016 หฤทัย อาษากิจ ข้าราชการ CMB35A-2 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

126 CMTB2013 อดิศักด์ิ ฝนห่าแก้ว พนักงาน ม. CMB25M-3 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

127 CMTB1017 อนวัช จิตต์ปรารพ ข้าราชการ CMB34E-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

128 CMTB3046 อนาวิน สุวรรณะ พนักงาน ม. CMB36M-5 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

129 CMTB3018 อรไท ครุธเวโช ข้าราชการ CMB36M-5 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

130 CMTB1049 อัจฉริน จิตต์ปรารพ พนักงาน ม. CMB34F-1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

131 CMTB1050 อาภาศรี เทวตา พนักงาน ม. TKB34A-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

132 CMTB3047 อ าพร กันทา พนักงาน ม. CMB36M-2 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

133 CMTB1018 อุษามาศ รัตนวงศ์ ข้าราชการ TKB34A-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

134 TKTB3019 Cheung Shui Yuk ลูกจ้างช่ัวคราว TKG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

135 TKTB3020 Evaristo Claudio Mercado ลูกจ้างช่ัวคราว TKG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

136 TKTB3007 กนกพร บัวทรัพย์ พนักงาน ม. TKB36M-2 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

137 TKTB3001 กรรณิกา เครือทนุ ข้าราชการ TKB13M-5 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

138 TKTB1001 กรรณิการ์ ฤทธ์ิขุน ข้าราชการ TKB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

139 TKTB1009 กฤตาพร พัชระสุภา พนักงาน ม. TKS34M-2 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

140 TKTB2001 กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว ข้าราชการ TKB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ตาก

141 TKTB1002 กัลยา สุวรรณวิไล ข้าราชการ TKB35A-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

142 TKTB3021 กิรณา แย้มกล่ินพุฒ ลูกจ้างช่ัวคราว TKG03D-5 ศึกษาท่ัวไป (สุขภาพ) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

143 TKTB3008 คุณากร สุปน พนักงาน ม. TKG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

144 TKTB1010 แคทรียา พร้อมเพรียง พนักงาน ม. TKB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

145 TKTB1019 จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี ลูกจ้างช่ัวคราว TKS34M-2 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

146 TKTB1003 จักรรัฏฐ์ ธรรมจิต ข้าราชการ TKB34E-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

147 TKTB2002 จุฑามาศ พ่ึงอ่อน ข้าราชการ TKB25M-3 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ตาก

148 TKTB3009 เจนจิรา ฝ้ันเต็ม พนักงาน ม. TKB36M-5 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

149 TKTB1004 ชนกภร สุขลาภ ข้าราชการ TKB34E-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

150 TKTB1005 ซินเนีย รัติภัทร์ ข้าราชการ TKB34A-1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

151 TKTB3010 ฐิติรัตน์ วิจารณ์ปรีชา พนักงาน ม. TKG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

152 TKTB3022 ณัชชญานินท์ เฉยมีศักด์ิ ลูกจ้างช่ัวคราว TKG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

153 TKTB1011 ณัชชิยา โม้ฟู พนักงาน ม. TKB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

154 TKTB1012 ณัฐวุฒิ ป้ันรูป พนักงาน ม. TKB35A-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

155 TKTB1020 ทิชากร เนตรสุวรรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว TKB35A-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

156 TKTB3002 เทวฤทธ์ิ ละมูล ข้าราชการ TKG03D-5 ศึกษาท่ัวไป (สุขภาพ) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

157 TKTB3003 เทอดทูล โตคีรี ข้าราชการ TKG03D-5 ศึกษาท่ัวไป (สุขภาพ) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

158 TKTB1021 ธันย์นรี พรไพรเพชร ลูกจ้างช่ัวคราว TKB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

159 TKTB1013 ธีระ พร้อมเพรียง พนักงาน ม. TKB35A-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

160 TKTB3011 นภอร อารีย์ พนักงาน ม. TKG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

7



สถานะ ช่ือหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ีล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร

สังกัดหลักสูตร

161 TKTB1014 นมิดา ซ่ือสัตย์สกุลชัย พนักงาน ม. TKB35A-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

162 TKTB2005 น  าฝน คงสกุล พนักงาน ม. TKB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ตาก

163 TKTB1006 เนาวลักษณ์ เอื อพิชญานนท์ ข้าราชการ TKB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

164 TKTB1022 บุญชัย แก้ววิเชียร ลูกจ้างช่ัวคราว TKB35A-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

165 TKTB1023 ปิยะพร เสมาทอง ลูกจ้างช่ัวคราว TKB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

166 TKTB1015 ปิยะวรรณ คุ้มญาติ พนักงาน ม. TKB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

167 TKTB1016 เผด็จ ทุกข์สูญ พนักงาน ม. TKB34E-1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

168 TKTB3023 พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี ลูกจ้างช่ัวคราว TKB36M-5 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

169 TKTB1007 พรรณธิภา เพชรบุญมี ข้าราชการ TKB35A-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

170 TKTB3004 พิศมัย สุภัทรานนท์ ข้าราชการ TKB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

171 TKTB3005 มาลา เทพมณี ข้าราชการ TKG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

172 TKTB3024 เมธาฤทธ์ิ จันทร์ทอง ลูกจ้างช่ัวคราว TKG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

173 TKTB2006 ยพรัตน์ อ่ิมพิทักษ์ พนักงาน ม. TKB25M-3 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ตาก

174 TKTB2007 ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว พนักงาน ม. TKB25M-1 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ตาก

175 TKTB2003 ยุพิน มีใจเจริญ ข้าราชการ TKB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ตาก

176 TKTB3012 รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์ พนักงาน ม. TKG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

177 TKTB3025 รัศมี ราชบุรี ลูกจ้างช่ัวคราว TKG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

178 TKTB2008 รุจาภา สุกใส พนักงาน ม. TKB25M-3 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ตาก

179 TKTB3026 วชิรวิชญ์ วงษ์หอมจันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว TKG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

180 TKTB3027 วริษา สารวิทย์ ลูกจ้างช่ัวคราว TKG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

181 TKTB3013 ศุภณิตา พงศ์สุวรรณ พนักงาน ม. TKB13M-1 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

182 TKTB3014 สถิรศักด์ิ รังสินานนท์ พนักงาน ม. TKG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

183 TKTB1008 สมใจ วงค์เทียนชัย ข้าราชการ TKB34E-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

184 TKTB2009 สรินยา สุภัทรานนท์ พนักงาน ม. TKB25M-3 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ตาก

185 TKTB3015 สาวิตรี สุวรรณรอ พนักงาน ม. TKB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

186 TKTB2004 สินีนาฏ วงค์เทียนชัย ข้าราชการ TKB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ตาก

187 TKTB3016 สิรินพร เกียงเกษร พนักงาน ม. TKG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

188 TKTB3017 สุธารัตน์ โพธ์ิเลิก พนักงาน ม. TKB13M-5 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

189 TKTB1017 สุมลมาลย์ อรรถวุฒิชัย พนักงาน ม. TKB34E-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

190 TKTB3018 สุวัจนกานดา พูลเอียด พนักงาน ม. TKB36M-1 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

191 TKTB1018 อภิชัย ซ่ือสัตย์สกุลชัย พนักงาน ม. TKB35A-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

192 TKTB3006 อรอนงค์ นิยมธรรม ข้าราชการ TKG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

193 TKTB3028 อาริสา ลินิฐฎา ลูกจ้างช่ัวคราว TKG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ตาก

194 CRTB1008 กนกอร จิตจ านงค์ พนักงาน ม. CRB34A-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

195 CRTB1009 กมลลักษณ์ ชัยดี พนักงาน ม. CRB35A-2 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

196 CRTB1022 กรปภา จันทาพูน ลูกจ้างช่ัวคราว PLB34A-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

197 CRTB2004 กรวิกา ไชยวงศ์ พนักงาน ม. CRB25M-5 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

198 CRTB1010 ก่ิงกาญจน์ ปวนสุรินทร์ พนักงาน ม. CRB35A-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

199 CRTB1001 กุลพรภัสร์ ภราดรภิบาล ข้าราชการ CRB34E-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

200 CRTB2005 จรัสศรี โนมี พนักงาน ม. CRB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

201 CRTB1023 เจนนาย อเล็กซ์เซนดร้าวีเออร์เนส ลูกจ้างช่ัวคราว CRB34F-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย
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202 CRTB2006 ชนนพร ยะใจม่ัน พนักงาน ม. CRB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

203 CRTB2001 ชไมพร รัตนเจริญชัย ข้าราชการ CRB25M-5 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

204 CRTB1011 ณฐมน ทรัพย์บุญโต พนักงาน ม. CRB34E-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

205 CRTB1002 ณภัทร ทิพย์ศรี ข้าราชการ CRB34A-1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

206 CRTB3006 ณัฐรกานต์ ค าใจวุฒิ พนักงาน ม. CRG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

207 CRTB1012 ณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์ พนักงาน ม. CRB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

208 CRTB1013 เดือนเพ็ญ มะโนเรือง พนักงาน ม. CRB35A-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

209 CRTB3007 ทัดมนู โพธิสารัตน์ พนักงาน ม. CRG03D-5 ศึกษาท่ัวไป (สุขภาพ) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

210 CRTB1014 ธนีนุช เร็วการ พนักงาน ม. CRB34A-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

211 CRTB3016 ธิดารัตน์ ทิพย์ประเสริฐ ลูกจ้างช่ัวคราว CRG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

212 CRTB3008 ธิษณา ศรัทธารัตน์ธนา พนักงาน ม. CRG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

213 CRTB1003 นิติศักด์ิ เจริญรูป ข้าราชการ CRB35A-1 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

214 CRTB1015 บุญญรัตน์ อ่ าสุรา พนักงาน ม. CRB35A-2 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

215 CRTB3001 บุญสม น่วมค านึง ข้าราชการ CRG03D-5 ศึกษาท่ัวไป (สุขภาพ) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

216 CRTB1004 ปรีชา พลชัย ข้าราชการ CRB35A-2 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

217 CRTB3009 ปองสุข ศรีชัย พนักงาน ม. CRG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

218 CRTB1005 ปาริชาติ อ านวยพรเลิศ ข้าราชการ CRB35A-2 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

219 CRTB1016 พันทิพา ปัญสุวรรณ พนักงาน ม. CRB34E-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

220 CRTB1017 พิทธินันท์ สมไชยวงค์ พนักงาน ม. CRB34C-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

221 CRTB1024 ภรณ์ธิพัชร วิมุกตายน ลูกจ้างช่ัวคราว CRB35A-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

222 CRTB1018 ภัทราพร สมเสมอ พนักงาน ม. LPB34A-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

223 CRTB3010 ภีราวิชญ์ ชัยมาลา พนักงาน ม. CRG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

224 CRTB3017 รจนา บุญลพ ลูกจ้างช่ัวคราว CRG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

225 CRTB1006 รสริน จอห์นสัน ข้าราชการ CRB34E-1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

226 CRTB1007 ราเชนทร์ ชูศรี ข้าราชการ CRB34C-1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

227 CRTB3011 วรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์ พนักงาน ม. CRG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

228 CRTB3012 วรวรรณ สลีสองสม พนักงาน ม. CRG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

229 CRTB2002 วรีวรรณ เจริญรูป ข้าราชการ CRB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

230 CRTB3013 วิยะดา มีศรี พนักงาน ม. CRG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

231 CRTB3014 วิไลพรรณ สุรินทร์ธรรม พนักงาน ม. CRG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

232 CRTB2007 แววดาว พรมเสน พนักงาน ม. CRB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

233 CRTB1019 ศิรินาฏ จันทนะเปลิน พนักงาน ม. CRB34E-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

234 CRTB3002 สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ข้าราชการ CRG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

235 CRTB3018 สิริสาสน์ พันธ์มณี ลูกจ้างช่ัวคราว TKB36M-2 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

236 CRTB1020 สุจิตตา หงษ์ทอง พนักงาน ม. CRB34C-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

237 CRTB3019 สุภัทรจิตต์ มะโนสด ลูกจ้างช่ัวคราว TKB36M-2 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

238 CRTB2008 สุวิสา ทะยะธง พนักงาน ม. CRB25M-1 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

239 CRTB2003 โสภา เภสัชพิพัฒน์กุล ข้าราชการ CMB26M-2 บธ.ม.บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

240 CRTB3015 หริพล ธรรมนารักษ์ พนักงาน ม. CRG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

241 CRTB3003 อนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ ข้าราชการ CRB36M-5 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

242 CRTB1021 อวยพร ต๊ะวัน พนักงาน ม. LPB34E-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง
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243 CRTB2009 อัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร พนักงาน ม. CRB25M-5 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

244 CRTB3004 อัศรา โรจนพิบูลธรรม ข้าราชการ CRG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

245 CRTB3005 อุสิธารา จันตาเวียง ข้าราชการ CRG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

246 LPTB3012 Gyelek Khedup Bhutia ลูกจ้างช่ัวคราว LPG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

247 LPTB3022 Josiah Jared Salonga Dela Paz ลูกจ้างฯ LPG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

248 LPTB1006 กนกวรรณ เวชกามา พนักงาน ม. LPB34A-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

249 LPTB1001 กร จันทรวิโรจน์ ข้าราชการ LPB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

250 LPTB1016 กรณิศ เป้ียอุดร ลูกจ้างช่ัวคราว LPB16M-5 ปวส.การจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

251 LPTB2002 กรรณิการ์ จันทร์อินทร์ พนักงาน ม. LPB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

252 LPTB1017 เกื อกูล มณีศรี ลูกจ้างช่ัวคราว LPB16M-5 ปวส.การจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

253 LPTB1007 คงศักด์ิ ตุ้ยสืบ พนักงาน ม. LPB34A-1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

254 LPTB1008 คนึงนุช สารอินจักร์ พนักงาน ม. LPB35B-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

255 LPTB3001 จีรสุดา เกษมสุข ข้าราชการ LPB13M-5 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

256 LPTB3004 ชานิกา ฉัตรสูงเนิน พนักงาน ม. LPB36M-1 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

257 LPTB1009 ญาดา ค าลือมี พนักงาน ม. LPB34E-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

258 LPTB2003 ณัฐนรี ทองดีพันธ์ พนักงาน ม. LPB25M-1 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

259 LPTB2007 ดารณี ใจวงค์ ลูกจ้างช่ัวคราว LPB25M-5 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

260 LPTB1010 ดารารัตน์ ธาตุรักษ์ พนักงาน ม. LPB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

261 LPTB3013 ต่อศักด์ิ โกษาวัง ลูกจ้างช่ัวคราว LPG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

262 LPTB1011 ธิติวัฒน์ ตาค า พนักงาน ม. LPB35B-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

263 LPTB3005 นงนุช ตั งใจเจริญทรัพย์ พนักงาน ม. LPB13M-5 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

264 LPTB1002 นราวิชญ์ ความหม่ัน ข้าราชการ LPB35B-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

265 LPTB3006 นิตยา เอกบาง พนักงาน ม. LPG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

266 LPTB3014 เบ็ญญา อินวรรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว LPG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

267 LPTB3015 ประวิทย์ ทรงภิญโญทรัพย์ ลูกจ้างช่ัวคราว LPG03D-5 ศึกษาท่ัวไป (สุขภาพ) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

268 LPTB1003 ปรีดา ตัญจนะ ข้าราชการ LPB34E-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

269 LPTB3007 ปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์ พนักงาน ม. LPB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

270 LPTB2001 ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ ข้าราชการ LPB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

271 LPTB3016 ปานณนาถ ศักด์ิศิริคุณ ลูกจ้างช่ัวคราว LPB36M-2 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

272 LPTB1012 ผจงจิต ต๊ิบประสอน พนักงาน ม. LPB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

273 LPTB3002 พงษ์เทพ ไพบูลย์หวังเจริญ ข้าราชการ LPB13M-5 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

274 LPTB1004 พจนารถ นพนาคร ข้าราชการ LPB16M-5 ปวส.การจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

275 LPTB3017 พรพิมล อริยะวงษ์ ลูกจ้างช่ัวคราว LPG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

276 LPTB2004 พวงทอง วังราษฎร์ พนักงาน ม. LPB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

277 LPTB3008 พิมเนตร เทพปัญญา พนักงาน ม. LPB13M-5 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

278 LPTB3009 เพียงกานต์ นามวงศ์ พนักงาน ม. LPB36M-2 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

279 LPTB3010 ไพโรจน์ ไชยเมืองช่ืน พนักงาน ม. LPB36M-5 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

280 LPTB3018 ภาณุเดช จริยฐิตินันท์ ลูกจ้างช่ัวคราว LPG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

281 LPTB1005 มลทิพย์ บ ารุงกิจ ข้าราชการ LPB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

282 LPTB1018 วชิระ หล่อประดิษฐ์ ลูกจ้างช่ัวคราว TKS34M-2 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

283 LPTB3003 วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ ข้าราชการ LPB13M-1 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง
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284 LPTB3011 วิรยะ เดชแสง พนักงาน ม. LPG03D-5 ศึกษาท่ัวไป (สุขภาพ) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

285 LPTB3019 ศิริขวัญ ปัญญาเรียน ลูกจ้างช่ัวคราว LPB36M-2 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

286 LPTB1019 สรวิทย์ ปานพินิจ ลูกจ้างช่ัวคราว LPB15M-5 ปวส.การตลาด บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

287 LPTB2005 สายนที ทรัพย์มี พนักงาน ม. LPB25M-5 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

288 LPTB2006 สิงหา ค ามูลตา พนักงาน ม. LPB25M-5 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

289 LPTB1020 สุขุมาล ตั วสกุล ลูกจ้างช่ัวคราว LPB35B-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

290 LPTB3020 สุภาภรณ์ นุกูลธรประกิต ลูกจ้างช่ัวคราว LPB13M-5 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

291 LPTB1013 สุวรรณี เจียรสุวรรณ พนักงาน ม. LPB35B-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

292 LPTB1014 อนิตา ประดาอินทร์ พนักงาน ม. LPB34E-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

293 LPTB1015 อัจฉราพร แปลงมาลย์ พนักงาน ม. LPB34E-1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

294 PLTB3017 Reuben Hilario Esteban ลูกจ้างฯ PLG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

295 PLTB3018 Ryan Templo Rosales ลูกจ้างฯ PLG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

296 PLTB3001 กรรณิการ์ ประทุมโทน ข้าราชการ PLB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

297 PLTB1006 กาญจนา ทวินันท์ พนักงาน ม. PLB34A-1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

298 PLTB1001 กานต์ธีรา โพธ์ิปาน ข้าราชการ PLB16M-5 ปวส.การจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

299 PLTB3005 ขวัญกมล รักปรางค์ พนักงาน ม. PLB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

300 PLTB1014 จรรยา เกษวิทย์ ลูกจ้างช่ัวคราว PLB35B-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

301 PLTB3006 แจ่มใส จันทร์กลาง พนักงาน ม. PLG03D-5 ศึกษาท่ัวไป (สุขภาพ) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

302 PLTB1015 ชัยวัฒน์ สมศรี ลูกจ้างช่ัวคราว PLB35B-2 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

303 PLTB3015 ณัฐริกา ทองปัชโชติ ลูกจ้างช่ัวคราว PLG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

304 PLTB3002 ต้องหทัย ทองงามข า ข้าราชการ PLB13M-1 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

305 PLTB3016 ธีรวรรณ เอ่ียววงศ์เจริญ ลูกจ้างช่ัวคราว PLG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

306 PLTB3007 ธีร์วรา แสงอินทร์ พนักงาน ม. PLG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

307 PLTB1007 นนท์ แสนประสิทธ์ิ พนักงาน ม. PLB35B-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

308 PLTB1008 นภาพร สนองบุญ พนักงาน ม. PLB16M-5 ปวส.การจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

309 PLTB3008 นฤภร ปาลวัฒน์วิไชย พนักงาน ม. PLB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

310 PLTB3009 นิพล โนนจุ้ย พนักงาน ม. PLG03D-5 ศึกษาท่ัวไป (สุขภาพ) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

311 PLTB1009 ปฏิกมล โพธิคามบ ารุง พนักงาน ม. PLS34M-2 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

312 PLTB1010 ปวีรัฐ ภักดีณรงค์ พนักงาน ม. PLB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

313 PLTB1016 พัชญ์สิตา เหล่ียมทองค า ลูกจ้างช่ัวคราว PLB35B-2 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

314 PLTB1011 มนตรี ธรรมพัฒนากูล พนักงาน ม. PLB34A-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

315 PLTB1012 มรกต ทองพรหม พนักงาน ม. PLS34M-2 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

316 PLTB3010 รัชดาภรณ์ แสนประสิทธ์ิ พนักงาน ม. PLG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

317 PLTB3011 รัชตา มาอากาศ พนักงาน ม. PLG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

318 PLTB1002 ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ ข้าราชการ PLB35B-2 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

319 PLTB3003 วรางคณา กรุยรุ่งโรจน์ ข้าราชการ PLG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

320 PLTB3012 ศิริภรณ์ บุญประกอบ พนักงาน ม. PLG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

321 PLTB1003 สวรรยา หาญวงษา ข้าราชการ PLB16M-5 ปวส.การจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

322 PLTB3013 สุทธิพงษ์ พิสิฐเสนากุล พนักงาน ม. PLB13M-5 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

323 PLTB1004 สุพรรัตน์ ทองฟัก ข้าราชการ PLB34A-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

324 PLTB3004 สุรีย์พร ใหญ่สง่า ข้าราชการ PLB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก
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325 PLTB1013 สุรีย์รัตน์  บัวช่ืน พนักงาน ม. PLB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

326 PLTB1005 อารยา นุ่มน่ิม ข้าราชการ PLB35B-1 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

327 PLTB3014 อุ่นอารี ตลาดเงิน พนักงาน ม. PLG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

328 NNTB3015 Karl Walsh ลูกจ้างฯ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

329 NNTB3016 Stuart Cornelis Ransom ลูกจ้างฯ NNB13M-5 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

330 NNTB1001 กนกรัตน์ ดวงพิกุล ข้าราชการ NNB34A-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

331 NNTB1017 กัญญ์ณพัชญ์ พลเย่ียม ลูกจ้างช่ัวคราว NNB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

332 NNTB3005 กิจจาณัฏฐ์ ตั งจิตนุสรณ์ พนักงาน ม. NNB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

333 NNTB3006 ขนิษฐา สุวรรณประชา พนักงาน ม. NNB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

334 NNTB1009 คทาวุธ แก้วบรรจง พนักงาน ม. NNB35A-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

335 NNTB3007 จารุนันท์ เมธะพันธ์ุ พนักงาน ม. NNG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ น่าน

336 NNTB1010 จิตรา ป้ันรูป พนักงาน ม. NNB34E-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

337 NNTB3008 จุไรรัตน์ สวัสด์ิ พนักงาน ม. NNB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

338 NNTB1011 ชุติสร เรืองนาราบ พนักงาน ม. NNB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

339 NNTB1012 ฐาณิญา อิสสระ พนักงาน ม. NNB34E-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

340 NNTB1013 ณัฐพันธ์ ปัญญโรจน์ พนักงาน ม. NNB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

341 NNTB1002 ธวัชชัย ซ้อนยนต์ ข้าราชการ NNB34E-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

342 NNTB1014 ธัญทิพย์ ศิริพรอัครชัย พนักงาน ม. NNB34A-1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

343 NNTB2003 ธิตินันท์ กุมาร พนักงาน ม. NNB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ น่าน

344 NNTB3012 ธีรวุฒิ ปิงยศ ลูกจ้างช่ัวคราว NNG03D-5 ศึกษาท่ัวไป (สุขภาพ) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ น่าน

345 NNTB1003 นงนุช พรหมวีระไชย ข้าราชการ NNB35A-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

346 NNTB3001 นันทา เติมสมบัติถาวร ข้าราชการ NNG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ น่าน

347 NNTB3009 ปิยะนุช สินันตา พนักงาน ม. NNG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ น่าน

348 NNTB3013 พรลภัส วิชา ลูกจ้างช่ัวคราว NNG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ น่าน

349 NNTB1015 พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง พนักงาน ม. NNB35A-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

350 NNTB1004 เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ ข้าราชการ CMB26M-2 บธ.ม.บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

351 NNTB3010 มินตรา ไชยชนะ พนักงาน ม. NNB13M-2 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

352 NNTB1005 เมตตา ตาละลักษณ์ ข้าราชการ NNB35A-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

353 NNTB1018 ยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ ลูกจ้างช่ัวคราว NNB35A-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

354 NNTB1006 วรรณิดา ชินบุตร ข้าราชการ NNB34E-1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

355 NNTB2001 วันวิภา ปานศุภวัชร ข้าราชการ NNB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ น่าน

356 NNTB3011 ศักรินทร์ ณ น่าน พนักงาน ม. NNG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (สังคม) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ น่าน

357 NNTB3002 ศิริลักษณ์ นรินทร์รัตน์ ข้าราชการ NNB13M-1 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

358 NNTB3014 ศิวลี ไชยค า ลูกจ้างช่ัวคราว NNB13M-5 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

359 NNTB2002 สมบูรณ์ กุมาร ข้าราชการ NNB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ น่าน

360 NNTB3003 สรศักด์ิ เช่ียวชาญ ข้าราชการ NNG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ น่าน

361 NNTB1007 สุขสวรรค์ ค าวงศ์ ข้าราชการ NNB35A-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

362 NNTB3004 เสน่ห์ สวัสด์ิ ข้าราชการ NNG03D-5 ศึกษาท่ัวไป (สุขภาพ) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ น่าน

363 NNTB2004 อธิปัตย์ สายสูง พนักงาน ม. NNB25M-2 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ น่าน

364 NNTB1008 อนันต์ มงคลเกียรติชัย ข้าราชการ NNB35A-5 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (การจัดการสารสนเทศ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

365 NNTB1016 อภิญญา กันธิยะ พนักงาน ม. NNB34E-2 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

12



สถานะ ช่ือหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ีล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร

สังกัดหลักสูตร

366 NNTB2005 อัจฉราภรณ์ พูลย่ิง พนักงาน ม. NNB25M-1 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ น่าน

367 LPTB1025 ศรีสมร ชูด้วง ข้าราชการ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTB1019 นายสรวิทย์ ปานพินิจ ลูกจ้างช่ัวคราว LPB15M-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTB1004 นางพจนารถ นพนาคร ข้าราชการ LPB16M-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง

2 LPTB1016 นางสาวกรณิศ เป้ียอุดร ลูกจ้างช่ัวคราว LPB16M-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง

3 LPTB1017 นางสาวเกื อกูล มณีศรี ลูกจ้างช่ัวคราว LPB16M-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTB1001 นางสาวกานต์ธีรา โพธ์ิปาน ข้าราชการ PLB16M-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก

2 PLTB1003 นางสวรรยา หาญวงษา ข้าราชการ PLB16M-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก

3 PLTB1008 นางสาวนภาพร สนองบุญ พนักงาน ม. PLB16M-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก

สังกัดบุคลากร

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

หลักสูตร B15 ปวส.การตลาด

พ้ืนท่ี ล าปาง

หลักสูตร B16 ปวส.การจัดการ

พ้ืนท่ี ล าปาง

พ้ืนท่ี พิษณุโลก

ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตรล าดับ รหัสประจ าตัว

รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร

สังกัดบุคลากร

ล าดับ สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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A กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB3011 นางพรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ ข้าราชการ CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB3012 นายรชต เทพหัสดิน ณ อยุธยา ข้าราชการ CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB3013 นางวิภาวรรณ ปลัดคุณ ข้าราชการ CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB3014 นายวิลักษณ์ ศรีป่าซาง ข้าราชการ CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

5 CMTB3016 นางศิริลักษณ์ อินฝาง ข้าราชการ CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

6 CMTB3017 นางสาวสุดารักษ์ แก้วดวงแสง ข้าราชการ CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

7 CMTB3022 นายชวรินทร์ ค ามาเขียว พนักงาน ม. CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

8 CMTB3031 นางสาวปริศนา กุลนลา พนักงาน ม. CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

9 CMTB3033 นางสาวพิศาพิมพ์ จันทร์พรหม พนักงาน ม. CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

10 CMTB3035 นางสาวมณฑิรา ถ  าทอง พนักงาน ม. CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

11 CMTB3043 นางสุชาดา อรุณศิโรจน์ พนักงาน ม. CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

12 CMTB3048 นางสาวกวีภรณ์ วชิรรังสิมันต์ุ ลูกจ้างช่ัวคราว CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

13 CMTB3052 นางสาวนภัสพร ไชยวงค์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

14 CMTB3053 นางสาวนภาภรณ์ ไชยรัง ลูกจ้างช่ัวคราว CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

15 CMTB3055 นางบุณิกา คุณยศย่ิง ลูกจ้างช่ัวคราว CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

16 CMTB3056 นางสาวปรียานุช อนุสุเรนทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

17 CMTB3057 นางสาวพัชรา มูลปัญญา ลูกจ้างช่ัวคราว CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

18 CMTB3097 นายGeoffrey  Wystan Mauk ลูกจ้างฯ CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

19 CMTB3098 นายTrevor Dean Youngquist ลูกจ้างฯ CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

หลักสูตร G03 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ป.ตรี)

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB3003 นายชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว ข้าราชการ CMG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB3007 นายธวัชชัย พ่ึงธรรม ข้าราชการ CMG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB3015 นายศักด์ิสายันต์ ใยสามเสน ข้าราชการ CMG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB3024 นางญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง พนักงาน ม. CMG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

5 CMTB3026 นายตะวัน วาทกิจ พนักงาน ม. CMG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

6 CMTB3027 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญลือ พนักงาน ม. CMG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

7 CMTB3030 นายประทีป พืชทองหลาง พนักงาน ม. CMG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

8 CMTB3036 นายยุรธร จีนา พนักงาน ม. CMG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

9 CMTB3037 นางลมัย ผัสดี พนักงาน ม. CMG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

10 CMTB3040 นางสาววิภาดา ญาณสาร พนักงาน ม. CMG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

11 CMTB3060 นายวรพงษ์ ด้วงน้อย ลูกจ้างช่ัวคราว CMG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

D กลุ่มวิชาสุขภาพ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB3002 นายชัยพร ปรมาธิกุล ข้าราชการ CMG03D-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB3004 นายณัฐพงศ์ ดีไพร ข้าราชการ CMG03D-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB3008 นายนฐนัธย์ ใยบัว ข้าราชการ CMG03D-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB3009 นางบุษบา ชมิดท์ ข้าราชการ CMG03D-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

5 CMTB3010 นายประจักษ์ สุวรรณธีระกิจ ข้าราชการ CMG03D-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

6 CMTB3034 นายภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง พนักงาน ม. CMG03D-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

7 CMTB3054 นางบงกช ศิลปานนท์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMG03D-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

B กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หลักสูตร G03 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ป.ตรี) (ต่อ)

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
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A กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTB3010 นางสาวฐิติรัตน์ วิจารณ์ปรีชา พนักงาน ม. TKG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

2 TKTB3011 นางสาวนภอร อารีย์ พนักงาน ม. TKG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

3 TKTB3014 นายสถิรศักด์ิ รังสินานนท์ พนักงาน ม. TKG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

4 TKTB3019 นางสาวCheung Shui Yuk ลูกจ้างช่ัวคราว TKG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

5 TKTB3020 นายEvaristo Claudio Mercado ลูกจ้างช่ัวคราว TKG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

6 TKTB3022 นางสาวณัชชญานินท์ เฉยมีศักด์ิ ลูกจ้างช่ัวคราว TKG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

7 TKTB3024 นายเมธาฤทธ์ิ จันทร์ทอง ลูกจ้างช่ัวคราว TKG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

8 TKTB3025 นางสาวรัศมี ราชบุรี ลูกจ้างช่ัวคราว TKG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

9 TKTB3027 นางสาววริษา สารวิทย์ ลูกจ้างช่ัวคราว TKG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

10 TKTB3028 นางสาวอาริสา ลินิฐฎา ลูกจ้างช่ัวคราว TKG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTB3005 นางสาวมาลา เทพมณี ข้าราชการ TKG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

2 TKTB3006 นางอรอนงค์ นิยมธรรม ข้าราชการ TKG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

3 TKTB3008 นายคุณากร สุปน พนักงาน ม. TKG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

4 TKTB3012 นายรัฐพล ภุมรินทร์พงศ์ พนักงาน ม. TKG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

5 TKTB3016 นางสาวสิรินพร เกียงเกษร พนักงาน ม. TKG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

6 TKTB3026 นายวชิรวิชญ์ วงษ์หอมจันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว TKG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

D กลุ่มวิชาสุขภาพ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTB3002 นายเทวฤทธ์ิ ละมูล ข้าราชการ TKG03D-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

2 TKTB3003 นายเทอดทูล โตคีรี ข้าราชการ TKG03D-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

3 TKTB3021 นางสาวกิรณา แย้มกล่ินพุฒ ลูกจ้างช่ัวคราว TKG03D-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

พ้ืนท่ี ตาก

B กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หลักสูตร G03 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ป.ตรี) (ต่อ)

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร
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A กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTB3004 นางสาวอัศรา โรจนพิบูลธรรม ข้าราชการ CRG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

2 CRTB3005 นางสาวอุสิธารา จันตาเวียง ข้าราชการ CRG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

3 CRTB3006 นางสาวณัฐรกานต์ ค าใจวุฒิ พนักงาน ม. CRG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

4 CRTB3008 นางสาวธิษณา ศรัทธารัตน์ธนา พนักงาน ม. CRG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

5 CRTB3011 นางสาววรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์ พนักงาน ม. CRG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

6 CRTB3012 นางสาววรวรรณ สลีสองสม พนักงาน ม. CRG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

7 CRTB3013 นางวิยะดา มีศรี พนักงาน ม. CRG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

8 CRTB3014 นางสาววิไลพรรณ สุรินทร์ธรรม พนักงาน ม. CRG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

9 CRTB3016 นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์ประเสริฐ ลูกจ้างช่ัวคราว CRG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTB3002 นางสิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ข้าราชการ CRG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

2 CRTB3009 นางสาวปองสุข ศรีชัย พนักงาน ม. CRG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

3 CRTB3010 นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา พนักงาน ม. CRG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

4 CRTB3015 นายหริพล ธรรมนารักษ์ พนักงาน ม. CRG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

5 CRTB3017 นางสาวรจนา บุญลพ ลูกจ้างช่ัวคราว CRG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

D กลุ่มวิชาสุขภาพ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTB3001 นายบุญสม น่วมค านึง ข้าราชการ CRG03D-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

2 CRTB3007 นายทัดมนู โพธิสารัตน์ พนักงาน ม. CRG03D-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

พ้ืนท่ี เชียงราย

B กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

หลักสูตร G03 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ป.ตรี) (ต่อ)

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร
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A กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTB3006 นางนิตยา เอกบาง พนักงาน ม. LPG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

2 LPTB3012 นายGyelek Khedup Bhutia ลูกจ้างช่ัวคราว LPG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

3 LPTB3014 นางสาวเบ็ญญา อินวรรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว LPG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

4 LPTB3018 นายภาณุเดช จริยฐิตินันท์ ลูกจ้างช่ัวคราว LPG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

5 LPTB3022 นายJosiah Jared Salonga Dela Paz ลูกจ้างฯ LPG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTB3013 นายต่อศักด์ิ โกษาวัง ลูกจ้างช่ัวคราว LPG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

2 LPTB3017 นางพรพิมล อริยะวงษ์ ลูกจ้างช่ัวคราว LPG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

D กลุ่มวิชาสุขภาพ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTB3011 นายวิรยะ เดชแสง พนักงาน ม. LPG03D-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

2 LPTB3015 นายประวิทย์ ทรงภิญโญทรัพย์ ลูกจ้างช่ัวคราว LPG03D-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

พ้ืนท่ี ล าปาง

B กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว

สังกัดบุคลากร

ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

หลักสูตร G03 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ป.ตรี) (ต่อ)
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A กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTB3007 นางธีร์วรา แสงอินทร์ พนักงาน ม. PLG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

2 PLTB3011 นายรัชตา มาอากาศ พนักงาน ม. PLG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

3 PLTB3012 นางสาวศิริภรณ์ บุญประกอบ พนักงาน ม. PLG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

4 PLTB3014 นางสาวอุ่นอารี ตลาดเงิน พนักงาน ม. PLG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

5 PLTB3015 นางณัฐริกา ทองปัชโชติ ลูกจ้างช่ัวคราว PLG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

6 PLTB3016 นางสาวธีรวรรณ เอ่ียววงศ์เจริญ ลูกจ้างช่ัวคราว PLG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

7 PLTB3017 นายReuben Hilario Esteban ลูกจ้างฯ PLG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

8 PLTB3018 นายRyan Templo Rosales ลูกจ้างฯ PLG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTB3003 นางวรางคณา กรุยรุ่งโรจน์ ข้าราชการ PLG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

2 PLTB3010 นางรัชดาภรณ์ แสนประสิทธ์ิ พนักงาน ม. PLG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

D กลุ่มวิชาสุขภาพ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTB3006 นางสาวแจ่มใส จันทร์กลาง พนักงาน ม. PLG03D-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

2 PLTB3009 ว่าท่ีร้อยตรีนิพล โนนจุ้ย พนักงาน ม. PLG03D-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

พ้ืนท่ี พิษณุโลก

B กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

หลักสูตร G03 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ป.ตรี) (ต่อ)
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A กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 NNTB3003 นายสรศักด์ิ เช่ียวชาญ ข้าราชการ NNG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

2 NNTB3007 นางสาวจารุนันท์ เมธะพันธ์ุ พนักงาน ม. NNG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

3 NNTB3013 นางสาวพรลภัส วิชา ลูกจ้างช่ัวคราว NNG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 NNTB3001 นางนันทา เติมสมบัติถาวร ข้าราชการ NNG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

2 NNTB3009 นางปิยะนุช สินันตา พนักงาน ม. NNG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

3 NNTB3011 นายศักรินทร์ ณ น่าน พนักงาน ม. NNG03B-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

D กลุ่มวิชาสุขภาพ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 NNTB3004 นายเสน่ห์ สวัสด์ิ ข้าราชการ NNG03D-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

2 NNTB3012 นายธีรวุฒิ ปิงยศ ลูกจ้างช่ัวคราว NNG03D-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

หลักสูตร G03 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ป.ตรี) (ต่อ)

สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี น่าน

B กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB1046 นางสุภาวดี วรุณกูล พนักงาน ม. CMB06M-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB1035 นางสาวพิริยมาศ ศิริชัย พนักงาน ม. CMB06M-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB1038 นายภาคภูมิ ภัควิภาส พนักงาน ม. CMB06M-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB1044 นางสาวศิวพร เจรียงประเสริฐ พนักงาน ม. CMB06M-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

5 CMTB1051 นายCurtis William Fry ลูกจ้างช่ัวคราว CMB06M-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร B06 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ( IBM.)

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB3001 นางกัลยารัตน์ เศวตนันทน์ ข้าราชการ CMB13M-1 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB3025 นายเดชาธร พจนพงษ์ พนักงาน ม. CMB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB3029 นางปณิสา กุระคาน พนักงาน ม. CMB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB3032 นางฝนทิพ ราชเวียง พนักงาน ม. CMB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

5 CMTB3041 นางสาวศลิษา เศวตนันทน์ พนักงาน ม. CMB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

6 CMTB3005 นางดารารัตน์ เต็งไตรสรณ์ ข้าราชการ CMB13M-4 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

7 CMTB3044 นางสุภรพรรณ คนเฉียบ พนักงาน ม. CMB13M-4 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

8 CMTB3042 นางสาวศศิวิมล ชิน พนักงาน ม. CMB13M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTB3013 นางสาวศุภณิตา พงศ์สุวรรณ พนักงาน ม. TKB13M-1 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

2 CMTB3020 นางสาวกฤติกา อินตา พนักงาน ม. TKB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB3050 นายเฉลิมชัย พาราสุข ลูกจ้างช่ัวคราว TKB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 TKTB3004 นางพิศมัย สุภัทรานนท์ ข้าราชการ TKB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

5 TKTB3015 นางสาวสาวิตรี สุวรรณรอ พนักงาน ม. TKB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

6 TKTB3001 นางสาวกรรณิกา  เครือทนุ ข้าราชการ TKB13M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

7 TKTB3017 นางสาวสุธารัตน์ โพธ์ิเลิก พนักงาน ม. TKB13M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

หลักสูตร B13 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

พ้ืนท่ี ตาก

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า

23



สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTB3003 นางวัลจิลีน จันทรวิโรจน์ ข้าราชการ LPB13M-1 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

2 CMTB1025 นางสาวณิชกุล ค ารินทร์ พนักงาน ม. LPB13M-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB3019 นางกนิษฐา ลังกาพินธ์ุ พนักงาน ม. LPB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB3021 นายเฉลิมพงค์ ท างาน พนักงาน ม. LPB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

5 LPTB3007 นางปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์ พนักงาน ม. LPB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

6 LPTB3001 นางจีรสุดา เกษมสุข ข้าราชการ LPB13M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

7 LPTB3002 นายพงษ์เทพ ไพบูลย์หวังเจริญ ข้าราชการ LPB13M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

8 LPTB3005 นางสาวนงนุช ตั งใจเจริญทรัพย์ พนักงาน ม. LPB13M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

9 LPTB3008 นางสาวพิมเนตร เทพปัญญา พนักงาน ม. LPB13M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

10 LPTB3020 นางสุภาภรณ์ นุกูลธรประกิต ลูกจ้างช่ัวคราว LPB13M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTB3002 นางสาวต้องหทัย ทองงามข า ข้าราชการ PLB13M-1 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

2 PLTB3001 นางกรรณิการ์ ประทุมโทน ข้าราชการ PLB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

3 PLTB3004 นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า ข้าราชการ PLB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

4 PLTB3005 นางสาวขวัญกมล รักปรางค์ พนักงาน ม. PLB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

5 PLTB3008 นางสาวนฤภร ปาลวัฒน์วิไชย พนักงาน ม. PLB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

6 PLTB3013 นายสุทธิพงษ์ พิสิฐเสนากุล พนักงาน ม. PLB13M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 NNTB3002 นางศิริลักษณ์ นรินทร์รัตน์ ข้าราชการ NNB13M-1 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

2 NNTB3005 นายกิจจาณัฏฐ์ ตั งจิตนุสรณ์ พนักงาน ม. NNB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

3 NNTB3006 นางสาวขนิษฐา สุวรรณประชา พนักงาน ม. NNB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

4 NNTB3008 นางจุไรรัตน์ สวัสด์ิ พนักงาน ม. NNB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

5 NNTB3010 นางสาวมินตรา ไชยชนะ พนักงาน ม. NNB13M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

6 NNTB3014 นางศิวลี ไชยค า ลูกจ้างช่ัวคราว NNB13M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

7 NNTB3016 นายStuart Cornelis Ransom ลูกจ้างฯ NNB13M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี ล าปาง

พ้ืนท่ี พิษณุโลก

พ้ืนท่ี น่าน

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB2004 นางสาวนวิตถา โสภาจารีย์ พนักงาน ม. CMB25M-1 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB2002 นายทศพร ไชยประคอง พนักงาน ม. CMB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB2007 นางสาวรังศิมา กันธิวาส พนักงาน ม. CMB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB2008 นายวรวิทย์ เลาหะเมทนี พนักงาน ม. CMB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

5 CMTB2010 นางศุภลักษณ์ จงชานสิทโธ พนักงาน ม. CMB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

6 CMTB2001 นางสาวเสรฐสุดา ปรีชานนท์ ข้าราชการ CMB25M-3 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

7 CMTB2005 นางสาวผจงวาด  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พนักงาน ม. CMB25M-3 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

8 CMTB2009 นางศศิพัชร์ สันกลกิจ พนักงาน ม. CMB25M-3 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

9 CMTB2012 นายสุรัตน์ ยาสิทธ์ิ พนักงาน ม. CMB25M-3 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

10 CMTB2013 นายอดิศักด์ิ ฝนห่าแก้ว พนักงาน ม. CMB25M-3 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

11 CMTB2014 นายปฐมชัย กรเลิศ ลูกจ้างช่ัวคราว CMB25M-3 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

12 CMTB2006 นางเพราพิลาส ประสิทธ์ิบุรีรักษ์ พนักงาน ม. CMB25M-4 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

13 CMTB2011 นายสวัสด์ิ หากิน พนักงาน ม. CMB25M-4 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTB2007 นางยุพรัตน์ จันทร์แก้ว พนักงาน ม. TKB25M-1 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ตาก

2 TKTB2001 นางสาวกัญฐณา ดิษฐ์แก้ว ข้าราชการ TKB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ตาก

3 TKTB2003 นางยุพิน มีใจเจริญ ข้าราชการ TKB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ตาก

4 TKTB2004 นางสาวสินีนาฏ วงค์เทียนชัย ข้าราชการ TKB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ตาก

5 TKTB2005 นางน  าฝน คงสกุล พนักงาน ม. TKB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ตาก

6 TKTB2002 นางจุฑามาศ พ่ึงอ่อน ข้าราชการ TKB25M-3 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ตาก

7 TKTB2006 นางสาวยพรัตน์ อ่ิมพิทักษ์ พนักงาน ม. TKB25M-3 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ตาก

8 TKTB2008 นางสาวรุจาภา สุกใส พนักงาน ม. TKB25M-3 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ตาก

9 TKTB2009 นางสรินยา สุภัทรานนท์ พนักงาน ม. TKB25M-3 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ตาก

หลักสูตร B25 บช.บ.การบัญชี

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

พ้ืนท่ี ตาก

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTB2008 นางสุวิสา ทะยะธง พนักงาน ม. CRB25M-1 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

2 CRTB2002 นางวรีวรรณ เจริญรูป ข้าราชการ CRB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

3 CRTB2005 นางสาวจรัสศรี โนมี พนักงาน ม. CRB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

4 CRTB2006 นางชนนพร ยะใจม่ัน พนักงาน ม. CRB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

5 CRTB2007 นางแววดาว พรมเสน พนักงาน ม. CRB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

6 CRTB2001 นางชไมพร รัตนเจริญชัย ข้าราชการ CRB25M-5 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

7 CRTB2004 นางกรวิกา ไชยวงศ์ พนักงาน ม. CRB25M-5 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

8 CRTB2009 นางสาวอัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร พนักงาน ม. CRB25M-5 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTB2003 นางสาวณัฐนรี ทองดีพันธ์ พนักงาน ม. LPB25M-1 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

2 CMTB2003 นางสาวนฤมล คุ้มพงษ์ พนักงาน ม. LPB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 LPTB2001 นางสาวปัญจพร ศรีชนาพันธ์ ข้าราชการ LPB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

4 LPTB2002 นางกรรณิการ์ จันทร์อินทร์ พนักงาน ม. LPB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

5 LPTB2004 นางพวงทอง วังราษฎร์ พนักงาน ม. LPB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

6 LPTB2005 นางสายนที ทรัพย์มี พนักงาน ม. LPB25M-5 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

7 LPTB2006 นายสิงหา ค ามูลตา พนักงาน ม. LPB25M-5 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

8 LPTB2007 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงดารณี ใจวงค์ ลูกจ้างช่ัวคราว LPB25M-5 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

พ้ืนท่ี เชียงราย

พ้ืนท่ี ล าปาง

หลักสูตร B25 บช.บ.การบัญชี (ต่อ)

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 NNTB2005 นางอัจฉราภรณ์ พูลย่ิง พนักงาน ม. NNB25M-1 บัญชี บริหารธุรกิจฯ น่าน

2 NNTB2001 นางวันวิภา ปานศุภวัชร ข้าราชการ NNB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ น่าน

3 NNTB2002 นายสมบูรณ์ กุมาร ข้าราชการ NNB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ น่าน

4 NNTB2003 นางธิตินันท์ กุมาร พนักงาน ม. NNB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ น่าน

5 NNTB2004 นายอธิปัตย์ สายสูง พนักงาน ม. NNB25M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ น่าน

สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี น่าน

หลักสูตร B25 บช.บ.การบัญชี (ต่อ)

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
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พ้ืนท่ี เชียงใหม่ วิชาเอก A การจัดการธุรกิจ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB1001 นางกัญญ์วรา สมใจ ข้าราชการ CMB34A-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB1009 นายมานิตย์ มัลลวงค์ ข้าราชการ CMB34A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB1032 นางสาวเบญญาภา กันทะวงศ์วาร พนักงาน ม. CMB34A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB1015 นายสุรชัย อุตมอ่าง ข้าราชการ CMB34A-3 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

5 CMTB1010 นางลลิตพรรณ จรรย์สืบศรี ข้าราชการ CMB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

6 CMTB1024 นายณัฐวุฒิ อุ้ยเมฆากุล พนักงาน ม. CMB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

7 CMTB1028 นางสาวธัญวดี สุจริตธรรม พนักงาน ม. CMB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

8 CMTB1042 นายวิวัฒน์โชติกร เรืองจันทร์ พนักงาน ม. CMB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

9 CMTB1053 นางสาวเกษรี ศรีโปฎก ลูกจ้างช่ัวคราว CMB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

10 CMTB1057 นางสาวสุรีย์รัตน์ อินทร์สุเทพ ลูกจ้างช่ัวคราว CMB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB1039 นางริญญาภัทร์ เขจรนันทน์ พนักงาน ม. CMB34B-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB1003 นางดวงพร อ่อนหวาน ข้าราชการ CMB34B-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB1036 นางพีรยา สมศักด์ิ พนักงาน ม. CMB34B-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB1027 นายธนศักด์ิ ตันตินาคม พนักงาน ม. CMB34B-4 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

วิชาเอก D การจัดการส านักงาน

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB1040 นางสาวรุจิรา สุขมณี พนักงาน ม. CMB34D-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB1004 นางนิศรา จันทร์เจริญสุข ข้าราชการ CMB34D-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB1019 นางสาวกฤษยา มะแอ พนักงาน ม. CMB34D-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

วิชาเอก B การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

หลักสูตร B34 บธ.บ.บริหารธุรกิจ

อาจารย์ประจ า
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วิชาเอก E การตลาด

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB1043 นางสาวศิริรักษ์ ยาวิราช พนักงาน ม. CMB34E-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB1017 นายอนวัช จิตต์ปรารพ ข้าราชการ CMB34E-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB1022 นางสาวชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์ พนักงาน ม. CMB34E-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB1056 นายศุภวัชร์ พงษ์วัชรวัชฬ์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMB34E-4 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

5 CMTB1013 นางสุชาดา ทรัพยสาร ข้าราชการ CMB34E-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

6 CMTB1048 นางแสงดาว แก้วสว่าง พนักงาน ม. CMB34E-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

7 CMTB1052 นางสาวเก็จวลี ศรีจันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMB34E-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

วิชาเอก F ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB1049 นางอัจฉริน จิตต์ปรารพ พนักงาน ม. CMB34F-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB1006 นางสาวปาริฉัตร เดือนเพ็ญ ข้าราชการ CMB34F-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB1020 นางสาวเกิดศิริ ชมภูกาวิน พนักงาน ม. CMB34F-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB1005 นางสาวประภาพร หัสสรังสี ข้าราชการ CMB34F-3 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

5 CMTB1031 นางสาวบุผา ระวิโรจน์ พนักงาน ม. CMB34F-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

6 CMTB1033 นางสาวปณิธิ อมาตยกุล พนักงาน ม. CMB34F-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

หลักสูตร B34 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (ต่อ)

ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว
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วิชาเอก A การจัดการธุรกิจ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTB1005 นางสาวซินเนีย รัติภัทร์ ข้าราชการ TKB34A-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

2 CMTB1018 นางอุษามาศ รัตนวงศ์ ข้าราชการ TKB34A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB1050 นางสาวอาภาศรี เทวตา พนักงาน ม. TKB34A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 TKTB1001 นางกรรณิการ์ ฤทธ์ิขุน ข้าราชการ TKB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

5 TKTB1006 นางสาวเนาวลักษณ์ เอื อพิชญานนท์ ข้าราชการ TKB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

6 TKTB1010 นางแคทรียา พร้อมเพรียง พนักงาน ม. TKB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

7 TKTB1011 นางสาวณัชชิยา โม้ฟู พนักงาน ม. TKB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

8 TKTB1015 นางปิยะวรรณ คุ้มญาติ พนักงาน ม. TKB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

9 TKTB1021 นางสาวธันย์นรี พรไพรเพชร ลูกจ้างช่ัวคราว TKB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

10 TKTB1023 นางสาวปิยะพร เสมาทอง ลูกจ้างช่ัวคราว TKB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

วิชาเอก E การตลาด

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTB1016 นายเผด็จ ทุกข์สูญ พนักงาน ม. TKB34E-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

2 TKTB1008 นางสาวสมใจ วงค์เทียนชัย ข้าราชการ TKB34E-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

3 TKTB1017 นางสุมลมาลย์ อรรถวุฒิชัย พนักงาน ม. TKB34E-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

4 TKTB1003 นายจักรรัฏฐ์ ธรรมจิต ข้าราชการ TKB34E-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

5 TKTB1004 นางสาวชนกภร สุขลาภ ข้าราชการ TKB34E-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

พ้ืนท่ี ตาก

หลักสูตร B34 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (ต่อ)

ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล
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วิชาเอก A การจัดการธุรกิจ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTB1002 นางณภัทร ทิพย์ศรี ข้าราชการ CRB34A-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

2 CRTB1008 นางกนกอร จิตจ านงค์ พนักงาน ม. CRB34A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

3 CRTB1014 นางธนีนุช เร็วการ พนักงาน ม. CRB34A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

4 CRTB1012 นางณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์ พนักงาน ม. CRB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

วิชาเอก C การจัดการโลจิสติกส์

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTB1007 นายราเชนทร์ ชูศรี ข้าราชการ CRB34C-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

2 CRTB1017 นางพิทธินันท์ สมไชยวงค์ พนักงาน ม. CRB34C-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

3 CRTB1020 นางสุจิตตา หงษ์ทอง พนักงาน ม. CRB34C-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

วิชาเอก E การตลาด

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTB1006 นางสาวรสริน จอห์นสัน ข้าราชการ CRB34E-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

2 CRTB1001 นางกุลพรภัสร์ ภราดรภิบาล ข้าราชการ CRB34E-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

3 CRTB1011 นางสาวณฐมน ทรัพย์บุญโต พนักงาน ม. CRB34E-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

4 CRTB1016 นางสาวพันทิพา ปัญสุวรรณ พนักงาน ม. CRB34E-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

5 CRTB1019 นางสาวศิรินาฏ จันทนะเปลิน พนักงาน ม. CRB34E-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

วิชาเอก F ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTB1023 นางสาวเจนนาย อเล็กซ์เซนดร้า วีเออร์เนสลูกจ้างช่ัวคราว CRB34F-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

***วิชาเอกน้ีไม่เปิดรับในพ้ืนท่ีน้ี***

พ้ืนท่ี เชียงราย

หลักสูตร B34 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (ต่อ)

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร
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วิชาเอก A การจัดการธุรกิจ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTB1007 นายคงศักด์ิ ตุ้ยสืบ พนักงาน ม. LPB34A-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

2 CRTB1018 นางสาวภัทราพร สมเสมอ พนักงาน ม. LPB34A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

3 LPTB1006 นางกนกวรรณ เวชกามา พนักงาน ม. LPB34A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

4 LPTB1001 นายกร จันทรวิโรจน์ ข้าราชการ LPB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

5 LPTB1005 นางมลทิพย์ บ ารุงกิจ ข้าราชการ LPB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

6 LPTB1010 นางดารารัตน์ ธาตุรักษ์ พนักงาน ม. LPB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

7 LPTB1012 นางสาวผจงจิต ต๊ิบประสอน พนักงาน ม. LPB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

วิชาเอก E การตลาด

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTB1015 นางสาวอัจฉราพร แปลงมาลย์ พนักงาน ม. LPB34E-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

2 CMTB1007 นายเปรมศักด์ิ อาษากิจ ข้าราชการ LPB34E-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CRTB1021 นางสาวอวยพร ต๊ะวัน พนักงาน ม. LPB34E-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

4 LPTB1003 นางปรีดา ตัญจนะ ข้าราชการ LPB34E-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

5 LPTB1009 นางสาวญาดา ค าลือมี พนักงาน ม. LPB34E-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

6 LPTB1014 นางอนิตา ประดาอินทร์ พนักงาน ม. LPB34E-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

หลักสูตร B34 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (ต่อ)

พ้ืนท่ี ล าปาง

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร
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วิชาเอก A การจัดการธุรกิจ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTB1006 นางสาวกาญจนา ทวินันท์ พนักงาน ม. PLB34A-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

2 CMTB1023 นายชัชวิน วรปรีชา พนักงาน ม. PLB34A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CRTB1022 นางสาวกรปภา จันทาพูน ลูกจ้างช่ัวคราว PLB34A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

4 PLTB1004 นางสุพรรัตน์ ทองฟัก ข้าราชการ PLB34A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

5 PLTB1011 นายมนตรี ธรรมพัฒนากูล พนักงาน ม. PLB34A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

6 PLTB1010 นางสาวปวีรัฐ ภักดีณรงค์ พนักงาน ม. PLB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

7 PLTB1013 นางสาวสุรีย์รัตน์   บัวช่ืน พนักงาน ม. PLB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

วิชาเอก A การจัดการธุรกิจ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 NNTB1014 นางธัญทิพย์ ศิริพรอัครชัย พนักงาน ม. NNB34A-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

2 NNTB1001 นางสาวกนกรัตน์ ดวงพิกุล ข้าราชการ NNB34A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

3 NNTB1011 นางชุติสร เรืองนาราบ พนักงาน ม. NNB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

4 NNTB1013 นายณัฐพันธ์ ปัญญโรจน์ พนักงาน ม. NNB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

5 NNTB1017 นางกัญญ์ณพัชญ์ พลเย่ียม ลูกจ้างช่ัวคราว NNB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

วิชาเอก E การตลาด

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 NNTB1006 นางสาววรรณิดา ชินบุตร ข้าราชการ NNB34E-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

2 NNTB1002 นายธวัชชัย ซ้อนยนต์ ข้าราชการ NNB34E-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

3 NNTB1016 นางสาวอภิญญา กันธิยะ พนักงาน ม. NNB34E-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

4 NNTB1010 นางสาวจิตรา ป้ันรูป พนักงาน ม. NNB34E-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

5 NNTB1012 นางสาวฐาณิญา อิสสระ พนักงาน ม. NNB34E-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

พ้ืนท่ี น่าน

หลักสูตร B34 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (ต่อ)

พ้ืนท่ี พิษณุโลก

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
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วิชาเอก A การจัดการสารสนเทศ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB1002 นางชัชฎาพร ปุกแก้ว ข้าราชการ CMB35A-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB1016 นางหฤทัย อาษากิจ ข้าราชการ CMB35A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB1030 นายนพณัฐ วรรณภีร์ พนักงาน ม. CMB35A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB1008 นางสาวพรพิพัฒน์ ทองปรอน ข้าราชการ CMB35A-4 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

5 CMTB1014 นายสุพงศ์ แดงสุริยศรี ข้าราชการ CMB35A-4 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

6 CMTB1047 นางสุรีนาฎ มะโนลา พนักงาน ม. CMB35A-4 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

วิชาเอก B พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB1011 นางสาววรรณพร ทีเก่ง ข้าราชการ CMB35B-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB1029 นายธีรภพ แสงศรี พนักงาน ม. CMB35B-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB1054 นายนรินทร์ จิวิตัน ลูกจ้างช่ัวคราว CMB35B-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB1021 นายจตุพร ศิลพรชัย พนักงาน ม. CMB35B-4 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

5 CMTB1026 นายเทวา พรหมนุชานนท์ พนักงาน ม. CMB35B-4 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

6 CMTB1055 นางสาววาสนา ดวงค า ลูกจ้างช่ัวคราว CMB35B-4 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

7 CMTB1012 นายสัจจธรรม สุภาจันทร์ ข้าราชการ CMB35B-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

8 CMTB1045 นายสุทัศน์ กุณา พนักงาน ม. CMB35B-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

หลักสูตร B35 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTB1002 นางกัลยา สุวรรณวิไล ข้าราชการ TKB35A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

2 TKTB1007 นางสาวพรรณธิภา เพชรบุญมี ข้าราชการ TKB35A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

3 TKTB1012 นายณัฐวุฒิ ป้ันรูป พนักงาน ม. TKB35A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

4 TKTB1013 นายธีระ พร้อมเพรียง พนักงาน ม. TKB35A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

5 TKTB1014 นางนมิดา ซ่ือสัตย์สกุลชัย พนักงาน ม. TKB35A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

6 TKTB1018 นายอภิชัย ซ่ือสัตย์สกุลชัย พนักงาน ม. TKB35A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

7 TKTB1020 นางสาวทิชากร เนตรสุวรรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว TKB35A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

8 TKTB1022 นายบุญชัย แก้ววิเชียร ลูกจ้างช่ัวคราว TKB35A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

วิชาเอก A การจัดการสารสนเทศ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTB1003 นายนิติศักด์ิ เจริญรูป ข้าราชการ CRB35A-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

2 CRTB1004 นายปรีชา พลชัย ข้าราชการ CRB35A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

3 CRTB1005 นางปาริชาติ อ านวยพรเลิศ ข้าราชการ CRB35A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

4 CRTB1009 นางกมลลักษณ์ ชัยดี พนักงาน ม. CRB35A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

5 CRTB1015 นางสาวบุญญรัตน์ อ่ าสุรา พนักงาน ม. CRB35A-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

6 CRTB1010 นางสาวก่ิงกาญจน์ ปวนสุรินทร์ พนักงาน ม. CRB35A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

7 CRTB1013 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเดือนเพ็ญ มะโนเรือง พนักงาน ม. CRB35A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

8 CRTB1024 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงภรณ์ธิพัชร วิมุกตายน ลูกจ้างช่ัวคราว CRB35A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

หลักสูตร B35 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ต่อ)

พ้ืนท่ี ตาก ***หลักสูตรน้ีไม่เปิดรับในพ้ืนท่ีน้ี***

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี เชียงราย

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTB1002 นายนราวิชญ์ ความหม่ัน ข้าราชการ LPB35B-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

2 LPTB1008 นางสาวคนึงนุช สารอินจักร์ พนักงาน ม. LPB35B-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

3 LPTB1011 นายธิติวัฒน์ ตาค า พนักงาน ม. LPB35B-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

4 LPTB1013 นางสุวรรณี เจียรสุวรรณ พนักงาน ม. LPB35B-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

5 LPTB1020 นางสาวสุขุมาล ตั วสกุล ลูกจ้างช่ัวคราว LPB35B-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

วิชาเอก B พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTB1005 นางอารยา นุ่มน่ิม ข้าราชการ PLB35B-1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

2 PLTB1002 นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ ข้าราชการ PLB35B-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

3 PLTB1015 นายชัยวัฒน์ สมศรี ลูกจ้างช่ัวคราว PLB35B-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

4 PLTB1016 นางสาวพัชญ์สิตา เหล่ียมทองค า ลูกจ้างช่ัวคราว PLB35B-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

5 PLTB1007 นายนนท์ แสนประสิทธ์ิ พนักงาน ม. PLB35B-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

6 PLTB1014 นางสาวจรรยา เกษวิทย์ ลูกจ้างช่ัวคราว PLB35B-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 NNTB1003 นางสาวนงนุช พรหมวีระไชย ข้าราชการ NNB35A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

2 NNTB1005 นางสาวเมตตา ตาละลักษณ์ ข้าราชการ NNB35A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

3 NNTB1007 นางสุขสวรรค์ ค าวงศ์ ข้าราชการ NNB35A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

4 NNTB1008 นายอนันต์ มงคลเกียรติชัย ข้าราชการ NNB35A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

5 NNTB1009 นายคทาวุธ แก้วบรรจง พนักงาน ม. NNB35A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

6 NNTB1015 นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง พนักงาน ม. NNB35A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

7 NNTB1018 นางสาวยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ ลูกจ้างช่ัวคราว NNB35A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

พ้ืนท่ี พิษณุโลก

***หลักสูตรน้ีไม่เปิดรับในพ้ืนท่ีน้ี***พ้ืนท่ี น่าน

สังกัดบุคลากร

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี ล าปาง

หลักสูตร B35 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ต่อ)

***หลักสูตรน้ีไม่เปิดรับในพ้ืนท่ีน้ี***

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB3038 นายวรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย พนักงาน ม. CMB36M-1 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB3023 นายชูเกียรติ ศิริวงศ์ พนักงาน ม. CMB36M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB3047 นางสาวอ าพร กันทา พนักงาน ม. CMB36M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB3059 นางสาวมัทรี สีมา ลูกจ้างช่ัวคราว CMB36M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

5 CMTB3006 นายดิลก ประสานวรกิจกุล ข้าราชการ CMB36M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

6 CMTB3018 นางสาวอรไท ครุธเวโช ข้าราชการ CMB36M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

7 CMTB3028 นางสาวนวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ พนักงาน ม. CMB36M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

8 CMTB3039 นางสาววรัญญา ฐานะ พนักงาน ม. CMB36M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

9 CMTB3045 นางสาวสุภาภรณ์ ศุภพลกิจ พนักงาน ม. CMB36M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

10 CMTB3046 นายอนาวิน สุวรรณะ พนักงาน ม. CMB36M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

11 CMTB3049 นางสาวจิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMB36M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

12 CMTB3051 นางสาวณัฐริน รัตนัง ลูกจ้างช่ัวคราว CMB36M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

13 CMTB3058 นายพีรพงษ์ ไชยวงค์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMB36M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTB3018 นางสาวสุวัจนกานดา พูลเอียด พนักงาน ม. TKB36M-1 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

2 TKTB3007 นางสาวกนกพร บัวทรัพย์ พนักงาน ม. TKB36M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

3 CRTB3018 นางสาวสิริสาสน์ พันธ์มณี ลูกจ้างช่ัวคราว TKB36M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

4 CRTB3019 นางสาวสุภัทรจิตต์ มะโนสด ลูกจ้างช่ัวคราว TKB36M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

5 TKTB3009 นางสาวเจนจิรา ฝ้ันเต็ม พนักงาน ม. TKB36M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

6 TKTB3023 นายพงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี ลูกจ้างช่ัวคราว TKB36M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ตาก

หลักสูตร B36 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

พ้ืนท่ี ตาก

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTB3003 นายอนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ ข้าราชการ CRB36M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTB3004 นางชานิกา ฉัตรสูงเนิน พนักงาน ม. LPB36M-1 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

2 LPTB3009 นางสาวเพียงกานต์ นามวงศ์ พนักงาน ม. LPB36M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

3 LPTB3016 นางสาวปานณนาถ ศักด์ิศิริคุณ ลูกจ้างช่ัวคราว LPB36M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

4 LPTB3019 นางสาวศิริขวัญ ปัญญาเรียน ลูกจ้างช่ัวคราว LPB36M-2 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

5 LPTB3010 นายไพโรจน์ ไชยเมืองช่ืน พนักงาน ม. LPB36M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร B36 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ (ต่อ)

พ้ืนท่ี เชียงราย ***หลักสูตรน้ีไม่เปิดรับในพ้ืนท่ีน้ี***

พ้ืนท่ี ล าปาง

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTB2003 นางสาวโสภา เภสัชพิพัฒน์กุล ข้าราชการ CMB26M-2 บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงราย

2 NNTB1004 นางเพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ ข้าราชการ CMB26M-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ น่าน

3 CMTB1034 นายพิชาภพ พันธ์ุแพ พนักงาน ม. CMB26M-4 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB1037 นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต พนักงาน ม. CMB26M-4 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

5 CMTB1041 นางสาวลัดดา ปินตา พนักงาน ม. CMB26M-4 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร B26 บธ.ม.บริหารธุรกิจ

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTB1009 นางสาวกฤตาพร พัชระสุภา พนักงาน ม. TKS34M-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

2 TKTB1019 นายจักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี ลูกจ้างช่ัวคราว TKS34M-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

3 LPTB1018 นายวชิระ หล่อประดิษฐ์ ลูกจ้างช่ัวคราว TKS34M-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTB1009 นางสาวปฏิกมล โพธิคามบ ารุง พนักงาน ม. PLS34M-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

2 PLTB1012 นายมรกต ทองพรหม พนักงาน ม. PLS34M-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร S34 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ้ืนท่ี ตาก

พ้ืนท่ี พิษณุโลก

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTB1025 นางศรีสมร ชูด้วง ข้าราชการ NA บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ สวก.

2 NNTB3015 นายKarl Walsh ลูกจ้างฯ NA ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ น่าน

ไม่ระบุสังกัดหลักสูตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์ประจ า
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รายชื่อ และสถานะบุคลากรในหลักสตูร 

 

ประเภทบุคลากร 

อาจารย์พิเศษ 
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สถานะ ช่ือหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB3063 Dorothea Seibert อาจารย์พิเศษ CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB3064 Du Fang อาจารย์พิเศษ CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB3065 Kalil Arlene Zendar อาจารย์พิเศษ CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB1060 Kaneha Megumi อาจารย์พิเศษ CMB06M-5 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

5 CMTB3066 Kang Han Wool อาจารย์พิเศษ CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

6 CMTB1062 Megumi Kaneha อาจารย์พิเศษ CMB06M-5 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

7 CMTB3069 Wang Hai Yan อาจารย์พิเศษ CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

8 CMTB3071 Zhang Yu อาจารย์พิเศษ CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

9 CMTB2016 ขวัญวิมล เดชกุล อาจารย์พิเศษ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

10 CMTB2018 จิราพรรณ พูลศรีเอ่ียม อาจารย์พิเศษ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

11 CMTB2021 นพพล ฟูแสง อาจารย์พิเศษ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

12 CMTB2026 เรือนจิตร ทองดี อาจารย์พิเศษ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

13 CMTB2032 สุทธิดา จันทร์คง อาจารย์พิเศษ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

14 CMTB3092 สุพิชญา เอ่ียมสะอาด อาจารย์พิเศษ CMG03A-5 ศึกษาท่ัวไป (ภาษา) ศึกษาท่ัวไป บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

15 CMTB1109 อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ อาจารย์พิเศษ CMB06M-5 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

16 CMTB3096 อัจฉรา คอทอง อาจารย์พิเศษ CMB36M-5 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

17 LPTB1021 จุรีรัตน์ ใจแข็ง อาจารย์พิเศษ LPB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

18 LPTB3021 ธิปกรณ์ กิจไกรฤกษ์ อาจารย์พิเศษ LPB36M-5 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

19 LPTB2008 พงษ์พัฒน์ พิริยะวงศ์สวัสด์ิ อาจารย์พิเศษ LPB25M-5 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

20 LPTB2009 พรรณษา เรือนน้อย อาจารย์พิเศษ LPB25M-5 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

21 LPTB2010 มธุรส วังขวา อาจารย์พิเศษ LPB25M-5 บช.บ.การบัญชี  บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

22 LPTB1022 มุกเหรียญ สีตลานุชิต อาจารย์พิเศษ LPB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

23 LPTB1023 วาสนา จักร์แก้ว อาจารย์พิเศษ LPB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

24 LPTB1024 อรสุภา จันทร์วงษ์ อาจารย์พิเศษ LPB34A-5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

ข้อมูลรหัสประจ าตัว และสถานะบุคลากรในหลักสูตร

B คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร

สังกัดหลักสูตร

เรียงตามรายช่ือ ในแต่ละจังหวัดอาจารย์พิเศษ
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A กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB3063 นางสาวDorothea Seibert อาจารย์พิเศษ CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB3064 นางสาวDu Fang อาจารย์พิเศษ CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB3065 นางสาวKalil Arlene Zendar อาจารย์พิเศษ CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB3066 นางสาวKang Han Wool อาจารย์พิเศษ CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

5 CMTB3069 นางสาวWang Hai Yan อาจารย์พิเศษ CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

6 CMTB3071 นางสาวZhang Yu อาจารย์พิเศษ CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

7 CMTB3092 นางสาวสุพิชญา เอ่ียมสะอาด อาจารย์พิเศษ CMG03A-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

หลักสูตร G03 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ป.ตรี)

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB1060 นางสาวKaneha Megumi อาจารย์พิเศษ CMB06M-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB1062 นางสาวMegumi Kaneha อาจารย์พิเศษ CMB06M-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB1109 นายอนุสรณ์ คุณานุสรณ์ อาจารย์พิเศษ CMB06M-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

หลักสูตร B06 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ( IBM.)

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTB2008 นายพงษ์พัฒน์ พิริยะวงศ์สวัสด์ิ อาจารย์พิเศษ LPB25M-5 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

2 LPTB2009 นางสาวพรรณษา เรือนน้อย อาจารย์พิเศษ LPB25M-5 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

3 LPTB2010 นางสาวมธุรส วังขวา อาจารย์พิเศษ LPB25M-5 บัญชี บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

หลักสูตร B25 บช.บ.การบัญชี

สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี ล าปาง

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์พิเศษ
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วิชาเอก A การจัดการธุรกิจ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTB1021 นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง อาจารย์พิเศษ LPB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

2 LPTB1022 นางสาวมุกเหรียญ สีตลานุชิต อาจารย์พิเศษ LPB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

3 LPTB1023 นางวาสนา จักร์แก้ว อาจารย์พิเศษ LPB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

4 LPTB1024 นางอรสุภา จันทร์วงษ์ อาจารย์พิเศษ LPB34A-5 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

หลักสูตร B34 บธ.บ.บริหารธุรกิจ

พ้ืนท่ี ล าปาง

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB3096 นางสาวอัจฉรา คอทอง อาจารย์พิเศษ CMB36M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTB3021 นายธิปกรณ์ กิจไกรฤกษ์ อาจารย์พิเศษ LPB36M-5 ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

หลักสูตร B36 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี ล าปาง

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์พิเศษ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTB2016 นางขวัญวิมล เดชกุล อาจารย์พิเศษ NA บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

2 CMTB2018 นางสาวจิราพรรณ พูลศรีเอ่ียม อาจารย์พิเศษ NA บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

3 CMTB2021 นายนพพล ฟูแสง อาจารย์พิเศษ NA บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

4 CMTB2026 นางเรือนจิตร ทองดี อาจารย์พิเศษ NA บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

5 CMTB2032 นางสุทธิดา จันทร์คง อาจารย์พิเศษ NA บัญชี บริหารธุรกิจฯ เชียงใหม่

ไม่ระบุสังกัดหลักสูตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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