
รหสั นศ ช่ือ นามสกุล สาขา เลขที่บัตร

1810131341001 ชาญชาย งามสง่า การจดัการ 60

1930131341009 เทวกิา โพธ์ิแก้ว การจดัการ 66

1830131341011 อภิชาติ สนิลอืนาม การจดัการ 72

1830131391013 ภทัราพร บ ารุงผล การจดัการ 76

1830131391015 อลงกรณ์ พลกิจสราญ การจดัการ 85

1830131391007 อมรทิพย์ จริยคณุ การจดัการ 89

1612013011 ศรายธุ อ่ิมธรรมพร การจดัการ 91

1710131341007 พงศกร อภินนัท์ถาวร การจดัการ 95

1930131341007 นโรดม น้อยมา การจดัการ 105

1730131391019 กนกวรรณ แคจิตร์ การจดัการ 107

1910131391001 กงัสดาล โกมลสรุกลุ การจดัการ 126

1930131381005 ณฐัพิชชา สขุอ่ิม การจดัการ 139

1810131141001 วรรณิดา มลูชยั การจดัการ 144

1810131391002 อลศิรา ฉตัรชยัศริะกลุ การจดัการ 154

1910131391004 กิจ ชาครานวุฒันพงศ์ การจดัการ 157

1810131391202 ประภาวรรณ มัน่บญุสม การจดัการ 160

1810131341102 มสัวี เทียนเครือ การจดัการ 173

1810131141101 ประภสัร์ ดปีระหลาด การจดัการ 179

1830131241101 ศศชิา กิจโรจน์สกลุ การจดัการ 181

1730131391010 พงศธร ชาญวนิิจถาวร การจดัการ 202

1930131391012 พีรณฐั จาดโต การจดัการ 203

1830131141003 วรัชญ์ ฟักหวา่ง การจดัการ 204

1930131341015 ณฐัพงษ์ ท้วมแสง การจดัการ 205

1830131391204 ปรางทิพย์ จนัทร์สวิานนท์ การจดัการ 206

1830131391006 กลุจิรา ด้วงนา การจดัการ 207

1930131391006 สริิกร สคุนธ์พงเผา่ การจดัการ 208

1930131341006 สจิุตรา แซ่เฮง การจดัการ 228

1730131391023 สทุธิดา กนัตชิาววิฒัน์ การจดัการ 233



รหสั นศ นามสกุล สาขา สาขา เลขที่บัตร

1830131391025 สภุาพร บวัเทศ การจดัการ 234

1810131241001 ณฐัพร พรหมชตุมิา การจดัการ 240

1730131391004 กานต์รวี คงเทียม การจดัการ 244

1830131241201 ภวศิ ตนัจงศริิกลุ การจดัการ 246

1730131391015 ศภุกิตติ์ จ้อยพทุธ การจดัการ 248

1710131341006 เสฐียรพงษ์ คงมี การจดัการ 256

1930131341005 เบญจมาศ เบ้าค า การจดัการ 260

1910131381004 ณฐันิชา เรืองฤทธ์ิ การจดัการ 261

1710131391001 ปาริสา มะสมนั การจดัการ 270

1910131341001 แพรวพรรณ ราชญาณ การจดัการ 276

1930131381015 ณฐัพร พร่ังพร การจดัการ 278

1930131391005 นิรมล พฒุซ้อน การจดัการ 311

1930131341012 ฐิตพิงศ์ ผสมกิจ การจดัการ 316

1930131341011 อจัฉราพรรณ ทรัพย์กลิ่น การจดัการ 318

1910131391005 ฑณัฑิกา พรรณพฤกษ์ การจดัการ 320

1830131141004 ลกูไม้ แตงวเิชียร การจดัการ 323

1930131341001 ชลธิชา อินต๊ะ การจดัการ 325

1930131341013 ณฐัจงกล อคัราพิทกัษ์ การจดัการ 338

1710131391014 พนชักร พิพิธสขุสนัต์ การจดัการ 343

1930131341018 ภณษร ฟักฤกษ์ การจดัการ 351

1910131341003 อธิชา พรหมรัตน์ การจดัการ 354

1810131141102 ชญานนท์ หาญณรงค์ การจดัการ 364

1710131241005 สาริณี ลพินัธ์ การจดัการ 369

1930131341002 อรจิรา นววฒิุเวท การจดัการ 370

1830131141202 เพียงพิณ มงคลเจริญ การจดัการ 371

1810131391204 วรรษวรรณ วงษ์สถิตย์ การจดัการ 388

1830131141203 ชโลธร สวนสอง การจดัการ 390

1830131381101 วรีะวฒัน์ ภทัรวจิิตร การจดัการ 417



รหสั นศ นามสกุล สาขา สาขา เลขที่บัตร

1710131341004 นลนีิ ชยัสโุรจน์ การจดัการ 423

1830131391009 พชัรธร ตนัวไิล การจดัการ 431

1710131391005 ณฐัดนยั รัชตะสวุโิรจน์ การจดัการ 438

1930131381010 วรรณา สริิมงคลสกลุ การจดัการ 445

1632012004 ธนภพ แก้วกระจ่าง การจดัการ 448

1810131391006 ณิชารัศม์ ศริประทินโรจน์ การจดัการ 449

1930131381011 ภคัสริิ เถ่ือนมลูละ การจดัการ 456

1830131341007 วนัดี พาสขุ การจดัการ 462

1830131241002 รสริน ชลายนเดชะ การจดัการ 467

1730131391014 ปาริชา สมศรีมี การจดัการ 480

1930131341016 ศริิลกัษณ์ แพทย์ไชโย การจดัการ 484

1710131391016 นิสา หนดูา การจดัการ 488

1710131241003 พชัรินทร์ อุ่นใจ การจดัการ 501

1930131391008 กรวกิาร์ กิวงค์พรม การจดัการ 506

1930131391009 พิชญา เพ็งจนัทร์ การจดัการ 507

1930131391001 ธดากรณ์ สงิห์สถิตย์ การจดัการ 509

1930131391007 อภินนัท์ ชาวเหนือ การจดัการ 511

1930131341008 ธัญพร ปัญญาชนกลุ การจดัการ 524

1710131391018 รังสมิา  ชามีรส การจดัการ 527

1810131391104 แพรวพลอย สทิธิกรณ์ การจดัการ 531

1810131141201 โสภิดา อินทรวงษ์ การจดัการ 535

1930131341014 รัญชิดา หิรัณยศภุศลิป์ การจดัการ 540

1830131391103 นทัริกา แก้วศริิ การจดัการ 556

1632011003 กลุนนัท์ โป๊ะเงิน การจดัการ 560

1830131241001 พิชชาพร นาคเดช การจดัการ 561

1830131141201 ณฐัชยา อตเิปรมินทร์ การจดัการ 563

1830131381004 วษิา กลอ่มเกลีย้ง การจดัการ 576

1830131391016 ศภุกิจ ทรงเจริญ การจดัการ 582



รหสั นศ นามสกุล สาขา สาขา เลขที่บัตร

1930131391002 ศริสทิธ์ิ สงนุ้ย การจดัการ 588

1810131141002 ณฐัสทิธ์ิ สงวนนาม การจดัการ 601

1930131341004 พรชยั พรพฒันอนนัต์ การจดัการ 615

1710131391009 สทิธิชยั รัชตวศิาลไกร การจดัการ 621

1930131391003 ฐิตยิา คณุาริยานกุลู การจดัการ 625

1810131391003 ศตพร ศรีชมุพล การจดัการ 630

1910131341004 กวนิ ช่วยแก้ว การจดัการ 631

1930131391020 เนตพิงศ์ เนาวนตัิ การจดัการ 635

1910131381003 วรวทิย์ เตชะอ านวยสขุ การจดัการ 641

1930131391011 ชตุมิา ศริิผดงุธรรม การจดัการ 643

1930131381014 สรุเสกข์ ยทุธิวฒัน์ การจดัการ 659

1830131341003 ธีรวร์ี ภวูนิธิธีรธรณ์ การจดัการ 660

1830131381102 สทิธิเดช ไผต่ระกลูพงศ์ การจดัการ 664

1930131381013 นิภา มากประดษิฐ์ การจดัการ 673

1930131381006 รวนิท์พร เบ้าทองหลอ่ การจดัการ 692

1930131341003 วนิดา อรรถวเิวก การจดัการ 703

1930131381007 อญัชนา อทุมุมา การจดัการ 704

1830131391002 อไุรรัตน์ อ ่าทิม การจดัการ 706

1930131381012 วรรณา ธรรมวมิตุติ การจดัการ 708

1930131391004 อาภสัสร มงคลหงษ์ การจดัการ 713

1930131391023 แก้วตา ตัง้สขุสนัต์ การจดัการ 715

1930131381001 อรรณพ ตยิะจามร การจดัการ 721

1810131241201 เจ่ีย ซู การจดัการ 762

1930131391022 Yu hua Zhang การจดัการ 773

1930131391021 Yue hua Li การจดัการ 776

1930131341017 Chunyan He การจดัการ 807

1910131381002 Liu Sishi การจดัการ 828


