
รหสั นศ ช่ือ นามสกุล สาขา เลขที่บัตร

1830131383002 เจษฎา เกิดกฤษฎานนท์ การตลาด 59

1930131393010 เหมือนฝัน แก้ววไิล การตลาด 65

1930131243005 เทวรัตน์ เกิดเสยีม การตลาด 74

1810131343202 กนกพล เขตสนัเทียะ การตลาด 77

1830131393108 ชีวนิ ศภุเนตร การตลาด 79

1810131343203 ดวงพร พงศ์พฒันกลุ การตลาด 81

1910131393009 สนุนัทา ตัง้เตชะรุ่งเพชร การตลาด 90

1830131393022 หทัยา มหาฉตัรสวุรรณ การตลาด 93

1830131243010 ศภุกฤษฎ์ มนูะ การตลาด 97

1830131393018 Ho Thi Phung Nguyen การตลาด 100

1810131243002 เกศนี ศรีจนัตา การตลาด 103

1830131343006 ศภุณฐั บรูณเรืองศกัดิ์ การตลาด 115

1910131343002 กนกภรณ์ บญุกระพือ การตลาด 117

1930131343023 ป้องชาติ สทิธิสาท การตลาด 120

1910131343007 ธีรวชิ จนัทร์จิระวทิยา การตลาด 123

1930131393006 ณฐัพงศ์ ชาญอภิชยักิจ การตลาด 128

1612063006 พชัรชานนท์ อธิก้องเกียรติ การตลาด 134

1830131393009 วชัรินทร์ สนิธุส าราญ การตลาด 136

1830131393107 ณิชกช พรหมมา การตลาด 138

1730131343012 พิชยา มเหศกัดิ์ การตลาด 141

1710131343004 ณชิษณ์ สระทองนวน การตลาด 142

1910131243003 พทัธวฒิุ รุ่งเหมือนฟา้ การตลาด 151

1930131243002 อภิรธตา บารมีวณิช การตลาด 155

1830131393014 นพศรชยั พนัธ์ลมิา การตลาด 162

1830131393026 ภสัรา โกมลทองทิพย์ การตลาด 164

1810131393007 จีรโรจน์ บรูณเกษมชยั การตลาด 166

1830131393210 ฬจุพงศ์ ชุ่มใจ การตลาด 170

1830131243006 ฐิตมิา คุ้มอดุมทรัพย์ การตลาด 174



รหสั นศ ช่ือ นามสกุล สาขา เลขที่บัตร

1810131343201 ปกฉตัร สวุรรณประดษิฐ์ การตลาด 175

1830131343005 สรุเดช อาระวฒิุ การตลาด 176

1930131393020 พิมพ์ภทัรา บวรธนสวสัดิ์ การตลาด 188

1810131243103 วชัรพล เขียววมิล การตลาด 190

1930131393003 พรวลี จารุดลุ การตลาด 191

1930131393013 ปิยะพงศ์ มาลยัมงคล การตลาด 192

1930131343007 ประภาพ นพวงศ์ ณ อยธุยา การตลาด 199

1830131393204 นนัทฉตัร วงศาโรจน์ การตลาด 201

1830131393209 อนนัต์ สถิตพานิช การตลาด 210

1910131343003 ปภาวรินทร์ สงัข์รอด การตลาด 212

1830131393021 ศรีสมร นิลโนรี การตลาด 236

1930131343022 รมิดา พิชยวศนิ การตลาด 238

1830131393017 อรณิชา อดุมสมบรูณ์ผล การตลาด 239

1930131393017 ปิยะวรรณ วทิยาพนัธ์ประชา การตลาด 245

1930131393025 กษิดศิ ปาณฑเุดชะ การตลาด 254

1930131393032 นภสัวนัท์ ศภุกิจชยัศลิป์ การตลาด 259

1910131393002 โชตกิา คูม่าลา การตลาด 262

1830131243003 จฑุาพร ไพสฐิธัญพงศ์ การตลาด 266

1830131393007 อรณิชชา หลกีชัว่ การตลาด 272

1910131343001 สภุาภรณ์ สาระอาภรณ์ การตลาด 274

1910131393005 ณิชานนัท์ ร่ืนเริง การตลาด 283

1710131343007 พลากรณ์ แทน่ทอง การตลาด 286

1910131393001 เฌอเอม รัชตวไิลรัตน์ การตลาด 299

1910131393007 นิกลุ ตัง้นิลทรัพย์ การตลาด 301

1930131393027 กมลภทัร แก้วระยะ การตลาด 302

1730131243006 ธนกร ปานะพนัธ์ การตลาด 303

1730131243001 ปาณิสรา อทุิศานนท์ การตลาด 305

1710131343001 ฤทยั  โยธินกิจโกศล การตลาด 319



รหสั นศ ช่ือ นามสกุล สาขา เลขที่บัตร

1830131393028 ศรณ์รังสรรค์ อินทร์งาม การตลาด 331

1930131243001 สาริณี บญุเกือ้ การตลาด 333

1730131143005 ถิรวฒิุ บา่ยแสง การตลาด 334

1830131393013 ชนากานต์ มิตรขนุทด การตลาด 335

1830131393211 พรพิมล พงษ์วฒันธรรม การตลาด 337

1830131393015 สหลกัษณ์ จนัทร์โชติ การตลาด 341

1930131343019 นฤดม ตอ่เทียนชยั การตลาด 358

1930131393004 ศศธิร โง้วสกลุ การตลาด 362

1830131393008 สมุณฑา แสงผึง้ การตลาด 378

1930131393023 ปิยวฒัน์ จนัทร์ไพร การตลาด 379

1830131393010 วราลี สวา่งใจ การตลาด 381

1930131343017 ธัญพิชชา พนัธุแก้วค า การตลาด 384

1830131243201 มนสชิา ศรีเกษม การตลาด 386

1930131393018 จริยา จารุนยั การตลาด 389

1930131243012 กษมา สามารถ การตลาด 393

1930131383006 ทีปกร กิจกลุวนิช การตลาด 396

1612063005 ชฎาริน สลีะขนัธ์ การตลาด 398

1930131393012 ภทัรชวนิทร์ สายสทุธิวงษ์ การตลาด 401

1910131343004 สธิุดา วริิยะกลุก่อเกิด การตลาด 402

1930131343015 ภานวุตัร เจนวทิยาการกลุ การตลาด 407

1930131343014 อชิรวทิย์ โรจน์วลัลี การตลาด 412

1930131243009 ดลยา จนัเดมิ การตลาด 413

1830131393006 สปุรียา ช่ืนอารมย์ การตลาด 414

1710131343008 ขวญัชยั สนิสมบตัิ การตลาด 416

1930131393011 ชนินทร์ วงศ์ตรีสนิ การตลาด 419

1830131243202 ดารารัตน์ ก่ิงเงิน การตลาด 422

1930131393021 ณฐิัณี ชุ่มพิพฒัน์ การตลาด 428

1830131393002 ราชศกัดิ์ เปรมปรีดิ์ การตลาด 430



รหสั นศ ช่ือ นามสกุล สาขา เลขที่บัตร

1930131393014 กลัยาณี ศรีม่วงกลาง การตลาด 436

1730131343014 ธงชยั ฐานเจริญกลุ การตลาด 437

1930131343016 เพราพงศ์พนัธุ์ ณีศะนนัท์ การตลาด 439

1810131243102 สริยากร แมลงทบั การตลาด 441

1930131343008 ปานไพลนิ ภกัดี การตลาด 450

1930131393024 พรสภุา สวุรรณทอง การตลาด 451

1730131343021 ณฐัชา บญุตา การตลาด 457

1930131343020 สริินภา โพธ์ิสวุรรณ์ การตลาด 459

1810131243104 ตาริกา รังษีวงค์ การตลาด 460

1830131383202 ภิญญาภทัร ศรีวงษ์รัตน์ การตลาด 475

1810131393002 เปรมยดุา แสงแก้ว การตลาด 477

1810131243001 วภิาดา ยานุ การตลาด 479

1930131343003 ศภุกิตติ์ กิตตเิพ่ิมทรัพย์ การตลาด 483

1830131393023 แพรวพรรณ จลุโนนยาง การตลาด 487

1830131243004 ศภุรัตน์ เจริญศรี การตลาด 489

1910131393006 ปรัชญ์ พรหมบรุมย์ การตลาด 493

1830131393004 พิตตนินัท์ วฒันพงษ์ การตลาด 497

1930131393029 ธิดารัตน์ ปรีชาเดชบารมี การตลาด 508

1910131383001 ณฐัธยาน์ สคุนัธมาลา การตลาด 512

1730131243017 ณฐวรรณ์ เหมพิจิตร การตลาด 530

1730131343017 กชกร วรเชษฐบญัชา การตลาด 533

1930131393002 กิตตชิยั เถาวลัย์ การตลาด 537

1810131343102 ศภุาพิชญ์ เสาร์แก้ว การตลาด 542

1930131243007 ธันยปรีดี ทองอดุม การตลาด 557

1930131243006 นฑัชิยา แดงประสทิธิพร การตลาด 558

1930131393005 ณชัชา วชิชปุระเสริฐ การตลาด 559

1930131243010 รัญชิดา ธีระสตัยกลุ การตลาด 565

1830131243008 นภสร บางบอ่ การตลาด 571



รหสั นศ ช่ือ นามสกุล สาขา เลขที่บัตร

1910131343005 เนตรนภา รักชาติ การตลาด 572

1730131243007 ธนญัดา แสงอรุณ การตลาด 574

1930131393022 ณภทัร เข็มทอง การตลาด 581

1830131393203 เบญญาภา อินทรประสทิธ์ิ การตลาด 590

1730131243013 ณฐัฐา นกแก้ว การตลาด 592

1930131343009 ภารดี จ าศลิป การตลาด 593

1930131393030 อรรนพ ฤทธิรุตม์ การตลาด 594

1810131343101 เมรญา ขวญัแก้ว การตลาด 596

1830131343008 วษิณรุุทธ ยอดมณี การตลาด 598

1930131343024 นฐัชนน นวลนุน่ การตลาด 603

1730131343008 กนกวรรณ รัตนภิรมย์ การตลาด 606

1730131143004 ธิติ ผลประมลู การตลาด 609

1910131243001 ชญานิษฐ์ ตณิวโรดม การตลาด 612

1910131243002 ชาญวทิย์ รามมาก การตลาด 613

1910131243004 หทยัภทัร รามมาก การตลาด 620

1612063028 วรเมศฐ์ วรกิตติ์ฐากรณ์ การตลาด 622

1830131343004 ณฐิัดา ผอ่งใส การตลาด 626

1930131393007 จนัธิรา เดจ็ดวง การตลาด 627

1930131393008 ณภสันนัท์ หงส์พิมลมาศ การตลาด 629

1830131383003 ธนทรัพย์ เอ่ียมสนุทรชยั การตลาด 637

1830131383001 อลสิา แซ่ลิม้ การตลาด 647

1930131393035 บศุรินทร์ ภูเ่กตุ การตลาด 648

1810131243101 พชัราวนั ชพูาน การตลาด 678

1830131393019 เหมวรรณ นิษฐ์ชาภา การตลาด 679

1830131393005 กลัยา ฉายากรณ์ศริิ การตลาด 691

1830131393103 สริิกาญจน์ วงศ์เรือง การตลาด 699

1830131393020 ศศกิร ขนุพลนาควาส การตลาด 705

1830131383004 วสิทุธิ พรศาลนวุฒัน์ การตลาด 707



รหสั นศ ช่ือ นามสกุล สาขา เลขที่บัตร

1830131393105 สทุธาสนีิ โฉมอปุฮาด การตลาด 709

1830131393025 บษุบา บวัใหญ่ การตลาด 710

1830131393101 นภทัร ภวูชิญพงศ์ การตลาด 711


