
ล ำดับที่ ช่ือ-สกุล เลขที่ผู้สมัคร สำขำวิชำ

1 นางสาวกญัญาณฐั สทุธิเวช 631110220061 การตลาด

2 นายธนทัธรณ์ มชัฌมามาลย์มาศ 631110220055 การตลาด

3 นางสาวฐิตา อศัวพิเศษ 631110220053 การตลาด

4 นางสาวพชัราภา รอดมว่ง 631110220022 การตลาด

5 นางสาวมลธกานต์ บญุล้อม 631110220021 การตลาด

6 นายโมฮมัหมดั สาและ 631110220027 การตลาด

7 นางสาวทิพย์มณี อินทร์สบื 631110220028 การตลาด

8 นายกิตติเทพ โชติชทูิพย์ 631110220030 การตลาด

9 นายธนาธิป พึ่งวิกรัย 631110220034 การตลาด

10 นางสาวพิจิตรา สขุทศัน์ 631110220039 การตลาด

11 นางสาวอิงฟ้า เพ่ิมพนูก านลั 631115220042 การจดัการ

12 นางสาวจิดาภา ภาดลประเสริฐ 631115220041 การจดัการ

13 นายอดิศกัดิ์ เรืองเจริญ 631115220033 การจดัการ

14 นางสาวสณิุสา แก้วรักษา 631115220006 การจดัการ

15 นางสาวอภิชญา โหมดสวน 631115220001 การจดัการ

16 นางสาวทิตยา เสอืช่ืน 631115220004 การจดัการ

17 นายสริิวฒัน์ ภิรมย์ภกัดี 631115220009 การจดัการ

18 นางสาววลันิษา พนัภกัดี 631115220012 การจดัการ

19 นายณฐักญัช์ โจระสา 631115220011 การจดัการ

20 นายกิตติคณุ ธนะวงษ์ 631115220010 การจดัการ

21 นายนพธเนศน์ สริิธารเบญจกลุ 631115220022 การจดัการ

22 นางสาวบศุรินทร์ กระฐินทอง 631115220025 การจดัการ

23 นางสาวศิวรักษ์ จมูนา 631115220039 การจดัการ
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24 นางสาวธัญญรัศม์ ฐิติธรรมรัชต์ 631113220006 การเงิน

25 นายอลงกรณ์ ภูก่ลัน่ 631113220005 การเงิน

26 นางสาวม่ิงขวญั นิลรัตน์ 631112221041 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

27 นางสาวตรีญารัตน์ คลอ่งเชิงสาน 631112221035 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

28 นายภทัรชยั ทบัเทศ 631112221015 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

29 นางสาวลกัษิกา คว้างพงศ์ไพฑรูย์ 631112221033 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

30 นางสาวศศิณฏัฐ์ เผือกผอ่ง 631112221032 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

31 นายณฐัศกัดิ์ ไพบลูย์บารมี 631112221031 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

32 นางสาวจฑุามาส ดินปรางค์ 631121220054 การจดัการโลจิสติกส์

33 นางสาววีรยา สมคิด 631121220017 การจดัการโลจิสติกส์

34 นางสาววชัญาพร หลกัพนั 631121220016 การจดัการโลจิสติกส์

35 นางสาวสพิุชชา พนัธ์จนัทร์ 631121220021 การจดัการโลจิสติกส์

36 นางสาวบญุญาพร กลิน่เอ่ียม 631121220024 การจดัการโลจิสติกส์

37 นางสาวขวญัฤทยั สงิห์ลอ 631121220025 การจดัการโลจิสติกส์

38 นางสาวรัญชิดา แสงอไุร 631121220026 การจดัการโลจิสติกส์

39 นางสาวจิรภรณ์ ยทุธภณัฑ์ 631121220019 การจดัการโลจิสติกส์

40 นางสาวต้นไม้ หิรัญสม 631121220028 การจดัการโลจิสติกส์

41 นางสาวขวญันภา ประมาลา 631121220030 การจดัการโลจิสติกส์

42 นางสาวปรียาดา นิธิโภคสกลุ 631121220032 การจดัการโลจิสติกส์

43 นางสาวณิชาพร สวสัดี 631121220050 การจดัการโลจิสติกส์

44 นายวศิน บตุรชว่ง 631121220057 การจดัการโลจิสติกส์

45 นายวฒันชยั หมัน่มาก 631121220065 การจดัการโลจิสติกส์

46 นางสาวพรกนก โสภาเนตร 631121220068 การจดัการโลจิสติกส์

47 นายพรุจ กระจา่งรัตน์ 631121220071 การจดัการโลจิสติกส์

48 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมบ ารุง 631121220064 การจดัการโลจิสติกส์

49 นายปริุมปรัชญ์ พิบลูชยัสทิธ์ิ 631112221055 การจดัการโลจิสติกส์

50 นางสาวพณัณิตา แซฟ้่า 631112221057 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

51 นางสาวชลธิฌา ดาสนัทดั 631112221011 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ



52 นางสาวอภิญญา อินทร์โพธ์ิ 631112221044 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

53 นางสาวกรรณิกา กล ่าเทพ 631112221045 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

54 นางสาวอายา ช านาญ 631112221061 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

55 นายรัชตะ พลนิกร 631112221064 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

56 นายหสัมาศ ศิริชยัอินทร์ 631136220002 ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต

57 นางสาวชนิกานต์ ข าเสมอ 631115220015 การจดัการ

58 นางสาวชญานิตย์ ปรีชานนท์ 631115220032 การจดัการ

59 นางสาวพิรัญญา ค าสอน 631115220050 การจดัการ

60 นางสาววรพร ใจสว่าง 631110220078 การตลาด

61 นายภคิน กาลจกัร 631110220070 การตลาด

62 นางสาวธิดา สวุรรณสมบตัิ 631110220077 การตลาด

63 นางสาวพรพิชา ตณัพิพฒัน์ 631110220080 การตลาด

64 นางสาวนงนภสั สมตัถะ 631110220075 การตลาด

65 นางสาวอาทิตยา สขุขีคณู 631110220072 การตลาด

66 นางสาวอรณิชา ดอ่นศรี 631110220057 การตลาด

67 นางสาวพรปวีณ์ น้อยทา่ทอง 631110220084 การตลาด

68 นางสาวทิพย์สวุรรณ บงกชฆรณีย์ 631113220004 การเงิน

69 นายภาณภุณ เจริญรุ่งวิเศษ 631113220010 การเงิน

70 นางสาวฟ้าใส ศรีดาวเดิอน 631113220011 การเงิน

71 นายนนัทภพ ลานทองค า 631110220088 การตลาด

72 นายธรรมธัช พุ่มเข็ม 631115220052 การจดัการ

73 นายนรวิชญ์ วาณิชวรวงศ์ 631136220033 ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต

74 นางสาวสริิวรี จรัสวงศ์ 631110220089 การตลาด

75 นางสาวชฎารัตน์ นนศรีจนัทร์ 631112221071 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

76 นายประพนัธุ์  หมวดเชียงคะ 631116330037 การจดัการ

77 นายชนิสพงศ์  ปวงค า 631112221072 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

78 นางสาวพิชญา  อ่ิมสนิ 631115220044 การจดัการ

79 นายชยัณรงค์  เจริญผล 631121220063 การจดัการโลจิสติกส์

80 นายสริธีร์  ทรัพยรังสี 631113220014 การเงิน

81 นายสริภทัร  ทรัพยรังสี 631113220013 การเงิน

82 นางสาวณฐันรี เรือนกนั 631110220093 การตลาด


