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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ผลการพิจารณาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 

----------------------------------------- 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดำเนินการพิจารณาผลการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา   
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา ข้อ 17 (17.2) การพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาตามผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เข้าเรียน และหมวด 4 การลงทะเบียน ข้อ 18 (18.11)             
ในภาคเรียนปกติใด หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนจะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น และชำระ
ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560  
หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา ข้อ 18 สภาพนักศึกษาและการพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา ข้อ 18.1 และข้อ 18.2  ในการประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา             
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น 
 มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศผลการพิจารณาการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการตรวจสอบผลการพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา หากมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงในผลการพิจารณา ติดต่อกองบริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่ายอมรับผลการพิจารณาการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา        
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

              ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
                     รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ

1 16215240 นางสาวรดาศา สินหนัง สาขาวิชาการประถมศึกษา 4 ปี

2 16215090 นางสาวฐานิกา ศรีสวัสด์ิ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4 ปี

3 16215178 นางสาววาสนา ค าปาน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 4 ปี

4 16215194 นางสาวจิตตินัน จิตต์สมพงษ์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี

5 15815281 นายนัฐวุฒิ สุทธิเนตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี

6 15515004 นางสาวจีรนันท์ ป้อมแสง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี

7 15815164 นายธณัฐ นิตย์ศรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี

8 15915104 นางสาวสุนิศา จ าเนียรทรง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี

9 16015143 นางสาวก าไลทอง พวงจ าปา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี

10 16215302 นางสาวขวัญฤดี สุวรรณชัยลบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี

11 16215303 นายวัณรพ ศรีทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี

12 16115139 นางสาวฐิติรัตน์ จันทรวิทิตย์ สาขาวิชาพลศึกษา 5 ปี

13 16215039 นางสาวพรทิพย์ แซ่ว่าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ปี

14 16215062 นางสาวนวภรณ์ กลับพุก สาขาวิชาสังคมศึกษา 4 ปี

15 15915055 นางสาวกรชนก ผดุงผล สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 ปี

16 15915058 นางสาวจิดาภา นาคอร่าม สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 ปี

17 15922324 นายอนุกูล บุญไหล สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

18 16122228 นายวราดร เยาวพร สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

19 16122231 นายเปารัตน์ เปาริก สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

20 16222226 นายฐิติพงศ์ มีชาลือ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

21 16222233 นายธณวรรษ อ่ิมเกษม สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

22 16222235 นายธนนท์ไชย พระราช สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

23 16222236 นายธนพล บุราณเศรษฐ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

24 16222242 นางสาวนิรัญตรี จีนสวัสด์ิ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ

25 16222258 นางสาวสุทธิลักษณ์ กุฎีรัตน์ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

26 16222568 นางสาวชญานิน อุตติ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

27 16222571 นางสาวนฤมล คงประเสริฐ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

28 16222572 นางสาวพัชราภรณ์ รู้แผน สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

29 16222575 นายอัศวนนท์ กุลฉวะ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

30 16222579 นางสาวณิชากร น้อยกาญจนะ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

31 16222580 นางสาวน  าทิพย์ พิน าค า สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

32 15922080 นางสาวธนัชชา มานะกุล สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

33 16222409 นายพงศกร ศรีค าน้อย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

34 16222411 นายภูทัด สรรพศรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

35 16222546 นายวุฒิรัชต์ ปกป้อง สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

36 25622166 นายปริญญา โอริส สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

37 25722029 นางสาวโศจิรัตน์ พิกุลโสม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

38 25722113 นางวันเพ็ญ กองดี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

39 25822011 นายภิญโญ เลิศสุภาผล สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

40 25822022 นายอธิภัทร ปัญญาวรชาติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

41 15822088 นายวิศนุ พรมพล สาขาวิชาดนตรี

42 15822419 นายสุทัศน์ ไตรลักษณ์ สาขาวิชาดนตรี

43 15922544 นายไพโรจน์ ลายภูษา สาขาวิชาดนตรี

44 15822542 นายธนพล ฤทธ์ิกระจ่าง สาขาวิชาดนตรีสากล

45 15822547 นายภาสวุฒิ ราชวังเมือง สาขาวิชาดนตรีสากล

46 15922435 นายปฎิภาณ เวฬุโพธ์ิ สาขาวิชาดนตรีสากล

47 16122529 นายธนารัตน์ โพธ์ิทอง สาขาวิชาดนตรีสากล

48 16222378 นายอนรรฆวงศ์ พันธ์ุเอ่ียม สาขาวิชาดนตรีสากล

49 16222556 นายค าภีร์ เสาวรส สาขาวิชาดนตรีสากล
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50 16122437 นายอานุภาพ แจ้งเจริญ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

51 16222276 นายภูวดินทร์ ค าหร่ิง สาขาวิชานิเทศศาสตร์

52 16222281 นายสุกฤษฎ์ิ เน่ืองอุทัย สาขาวิชานิเทศศาสตร์

53 16222564 นายนันทะชา มาตรทอง สาขาวิชานิเทศศาสตร์

54 16222566 นายสหภาพ เสนาสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

55 16122279 นางสาวอรวรรณ เสือไพร สาขาวิชานิติศาสตร์

56 16222322 นางสาวเกล็ดพลอย สังข์ประไพ สาขาวิชานิติศาสตร์

57 25722085 นายสุรสิทธ์ิ คล้ายสิทธ์ิ สาขาวิชานิติศาสตร์

58 25822080 นายนิรันดร์ อะเนก สาขาวิชานิติศาสตร์

59 25822100 นายสุรศักด์ิ  เอื อสลุง สาขาวิชานิติศาสตร์

60 26122063 นายเกริกเกียรติ ศิริวานิช สาขาวิชานิติศาสตร์

61 16222437 นางสาวปนัดดา ช านาญศิลป์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์

62 16122494 นางสาวรัตนาวดี สุขสวัสด์ิ สาขาวิชาประวัติศาสตร์

63 16122143 นางสาวกนกวรรณ ขุนเณร สาขาวิชาภาษาไทย

64 16222148 นางสาวกมลรัตน์ ขันธบรรพ์ สาขาวิชาภาษาไทย

65 16222390 นายพูนศักด์ิ กรจันทร์ สาขาวิชาภาษาจีน

66 16222393 นางสาวมุกมาดา จันทร สาขาวิชาภาษาจีน

67 16222400 นายไกรสร แซ่ย่าง สาขาวิชาภาษาจีน

68 16222558 นายบริบูรณ์ บุญตา สาขาวิชาภาษาจีน

69 16222559 นางสาวพัณณิตา วรเชฐวราวัตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

70 16122407 นางสาวณัฐณิชา วัชรกิตติคุณ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

71 16122408 นายธนันท์ธร กุลวราเกษมศิลป์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

72 15722666 นายพุทธิพัชร เพ็ชรบวรสีรัฐ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

73 16122047 นางสาวสุนิสา ม่ังนุกูล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

74 16122385 นางสาวเจนจิรา บุญมาก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน้ำ 3

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีพ้นสภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
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75 16222017 นายสพลดนัย เทพค า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
76 16222025 นางสาวเกษรินทร์ หอกลอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
77 16222042 นายศุภชัย หมดภัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
78 16222460 นางสาวภัทราภรณ์ วิพันธ์เงิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
79 15822353 นายธนพล เนียรประดิษฐ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
80 15822362 นายมุสลิม นาคประวิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
81 16122095 นางสาวกุลนิดา แก้วมณี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
82 16222063 นางสาวดัชตา กล่ ารัศมี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
83 16222115 นายธนินท์รัฐ ชโลธร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
84 16222131 นางสาววราพร สัญญพร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

85 25822132 นายปิยะณัฐ สามารถ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

86 25822138 นายภานุมาส นุ่มโสภา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

87 15722437 นายอรรตชัย นรม่ัง สาขาวิชาศิลปะการแสดง

88 15722767 นายธนานันต์ ตาบทอง สาขาวิชาศิลปะการแสดง

89 15922413 นายปัทวี ประเสริฐสุข สาขาวิชาศิลปะการแสดง

90 15922414 นางสาวยลฤดี เฉลยวงษ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง

91 15922589 นายมณี อ่อนคูณ สาขาวิชาศิลปะการแสดง

92 16222445 นายณัฐวุฒิ สุดใจดี สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา

93 16222447 นายวันเฉลิม ใจปราณี สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา

94 15832230 นางสาวเกศชฎาพร     พินธุกนก สาขาวิชาเคมี

95 16232139 นางสาวกิตติภา  บัวเขียว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

96 16232143 นายธีรกานต์ วาริชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

97 16232144 นายธีระยุทธ คงธารา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

98 15632167 นายเวชสิทธ์ิ     สามทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

99 15732083 นายอลีฟ     ถูกเหมาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ

100 16032037 นายชัยธวัช แช่มโสภา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

101 16232055 นายภาณุพงศ์ จุลล าเจียก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

102 16232058 นายเสริมศักด์ิ อวธานนท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

103 16133023 นางสาวณัฏฐ์วรินทร์ ผิวหอม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)

104 16233044 นายนราธร พิมพา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)

105 25733066 นายณัฐวุฒิ  สุขสมบัติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)

106 26033025 นายภวัต เศียรอุ่น สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)

107 26133072 นายศุภกร อ่ิมสุริยวงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)

108 15932033 นายบูรฮาน บุญรอด สาขาวิชาคณิตศาสตร์

109 15532274 นางสาวรัตนสุดา     ปานนิล สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

110 15532357 นางสาวอังคณา     เนตรแก้ว สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

111 15932132 นางสาวจรินทร์ สวนแก้ว สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

112 15932181 นางสาวศิริรัตน์ สุปโภชน์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

113 15932216 นางสาวจิรัชยา ฟองอ่อน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

114 16232213 นายสุรจิต ย่ังยืน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

115 16232106 นางสาวธัญญารัตน์ ดอนจันทร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

116 16232107 นางสาวธัญญาเรศ ดอนจันทร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

117 15532045 นายสหภาพ     หงษ์วิจิตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
118 15532359 นายธนากร     ทองหล่อ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
119 15632047 นายชาคริต     เรียนเวช สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
120 15932027 นายอรรถสิทธ์ิ บุญเรือง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
121 16132018 นายปิยวัตร เกิดศร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
122 16232016 นายฐิติกร  ผดุงญาติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
123 16232017 นางสาวณัฏฐณิชา วันสวัสด์ิ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
124 16232028 นายศักยกฤช จรัสศรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
125 16232034 นายอัครเดช จ าเนียรเงิน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ
126 25432042 นายสามารถ ทิมกิจจะ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
127 25433104 นายกฤษกร   กลัดแก้ว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
128 16232060 นางสาวณัฐริกา สุขละม้าย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
129 16232065 นางสาวศิริรัตน์ บุญชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
130 16232066 นางสาวอรยา สุขเสง่ียม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
131 16232216 นายสุรชัช ปานวิไล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
132 16232217 นายอาณัติ แจ้งสกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
133 15833007 นายณัฐิวุฒิ     ศรีบุบผา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
134 15833014 นายศุภรัตน์     แสงโสภณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
135 15933030 นายกฤษณะ เฉลยอรรถ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
136 16132076 นายวิศรุต โพธ์ิศรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
137 16232093 นายจิรวัฒน์ เพ็ญสุวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
138 16232094 นายจิรายุทธ์ เถ่ือนค า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
139 16232096 นางสาวธิดาพร พงษ์จิระ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
140 16232104 นางสาวเบญจวรรณ จิตร์เพ็ชร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
141 25433112 นายธนินธร   อ่อนศรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
142 16232149 นางสาวณัฐพร สารจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
143 16232153 นางสาวนัฐชา ปันเจียง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
144 15632213 นางสาวศิริรัตน์     ใจท้ง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
145 15832159 นายธนภพ     ผิวอ่อนดี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
146 15832203 นางสาวสวรรยา     สอาดศรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
147 15932165 นางสาวกมลรัตน์ วิเศษ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
148 16232071 นายกิตติพร แตงสุก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

149 15842174 นางสาวพาขวัญ     สังขรัตน์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
150 15842178 นางสาวสุนิสา     พลีบัตร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
151 15942349 นายศิริวัฒน์ เชื อปาน การเป็นผู้ประกอบการ
152 15842026 นายณัฐพล     รักษาชาติ การจัดการ
153 25942021 นางสาววิชญานันท์ ปัญญา การจัดการ
154 25942031 นายอรัญ จิตรสม การจัดการ
155 25942045 นางสาวกัญญาวีร์ ขันแข็ง การจัดการ
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ
156 25942054 นายธนกฤต ประดับศิลป์ การจัดการ
157 25942075 นางสาวมานิตตา ม่ันคง การจัดการ
158 35442010 นายตุลา  มัณฑนาจารุ การจัดการ
159 15942198 นายวุฒิพงษ์ พานสกุล การจัดการโลจิสติกส์
160 15942205 นางสาวสิริลักษณ์ วรพันธ์ การจัดการโลจิสติกส์
161 15942225 นางสาวแพรวพรรณ รักการงาน การจัดการโลจิสติกส์
162 15742310 นางสาวอภิชารัตน์     กันทะวัง การท่องเท่ียว
163 15842431 นางสาวเอมอร     พงษ์เสวี การท่องเท่ียว
164 15642019 นายรชตะ     เจริญรักษ์ การบัญชี
165 15742040 นายวีรวัฒน์     เกษรมาลี การบัญชี
166 15942267 นายกิตติเมธ การสมเพียร สาขาวิชาการจัดการ
167 16142051 นางสาวศิลปากร มาลัยนาค สาขาวิชาการจัดการ
168 16142175 นางสาวอรพรรณ คงสมแก้ว สาขาวิชาการจัดการ
169 16242029 นายธนพร ศรีขวัญใจ สาขาวิชาการจัดการ
170 16242031 นางสาวปาริชาติ ประเสริฐพงษ์ สาขาวิชาการจัดการ
171 16242035 นางสาวพิรัญญา ฉัตร์เท สาขาวิชาการจัดการ
172 16242041 นางสาวสุวรรณี ถือนิล สาขาวิชาการจัดการ
173 25942040 นางณัฐธิดา บุตทะโชติ สาขาวิชาการจัดการ
174 26042056 นางสาวศิรภัสษร ช่ืนชม สาขาวิชาการจัดการ
175 26042063 นายอานุภาพ กาญจนคณิต สาขาวิชาการจัดการ
176 15842272 นายศราวุธ     กล่ินหอม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
177 16242086 นางสาวจิรภิญญา กุตเปล่ง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
178 16242136 นายวชิรวิทญ์ ฉัตร์แก้ว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
179 16242138 นางสาววิลัยพรรณ อ่อนโยน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
180 16242057 นายธนพล พาป้อนิษฐา สาขาวิชาการตลาด
181 16142056 นางสาวจิราวรรณ ธีระเพียร สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
182 16142014 นางสาวอรธิชา กายแจ่ม สาขาวิชาการบัญชี
183 16142098 นางสาวปัทมวรรณ ประดับวงษ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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