กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

1

1

6130100019 นางสาว กนกวรรณ ตันธนวงส์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

1

2

6130100655 นางสาว พรปวีณ์ หงษ์คาเมือง

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

1

3

6130102011 นางสาว กนกวรรณ มีชัยโย

กำรจัดกำร(R02)

1

4

6130102666 นาย

กำรจัดกำร(R02)

1

5

6130104014 นางสาว กนกนก กันไชย

กำรตลำด(R03)

1

6

6130104669 นางสาว ปวีณา ร่องเสี้ยว

กำรตลำด(R03)

1

7

6130106017 นางสาว กนกพร บุญประกอบ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

1

8

6130106653 นางสาว พรกนก กุสุมา

1

9

6130108010 นางสาว กรรณิกา เนี้ยอั๋น

1

10

6130108907 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

1

11

6130110014 นางสาว กชรัตน์ หนูสุข

กำรบัญชีบริหำร(R13)

1

12

6130110995 นางสาว สุวนันท์ หนูปราง

กำรบัญชีบริหำร(R13)

1

13

6130112017 นางสาว กนกวรรณ สังขพันธ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

1

14

6130160038 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

1

15

6130160771 นางสาว อนันยา จุง

1

16

6130162235 นางสาว นิภารัตน์ คุ้มภัย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

1

17

6130164025 นางสาว กัญญาดา ชาลีกุล

กำรบัญชีบริหำร(R12)

1

18

6130164670 นางสาว รุจิรา มหายศปัญญา

กำรบัญชีบริหำร(R12)

1

19

6130165013 นางสาว กมลชนก อภัยภักดี

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

1

20

6130165676 นางสาว ปาณิสรา ไม้งาม

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

พชรพล จิรวัฒนอังคณา

เรนิตา เดชสุรินทร์

จักราวุธ แสงสุวรรณ

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

2

1

6130100027 นางสาว กนกวรรณ ไม้สุวรรณ

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

2

2

6130100671 นางสาว พรพิชชา หงษ์คาเมือง

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

2

3

6130102038 นาย

กำรจัดกำร(R02)

2

4

6130102674 นางสาว พรชนก เหรียญโมรา

กำรจัดกำร(R02)

2

5

6130104022 นางสาว กนกรัตน์ เลาวงษ์

กำรตลำด(R03)

2

6

6130104677 นางสาว ปิญชาน์ เอกปิยะกุล

กำรตลำด(R03)

2

7

6130106025 นางสาว กนกพร ประกอบสัน

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

2

8

6130106661 นางสาว พรนภา ผดุงกิจจานนท์

2

9

6130108028 นางสาว กวิสรา แซ่หลี

2

10

6130108915 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

2

11

6130110022 นางสาว กนกพร พงศ์พิมพ์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

2

12

6130111002 นางสาว อชิรญา บุญจานงค์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

2

13

6130112025 นางสาว กัญญารัตน์ ชัยฤกษ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

2

14

6130160046 นางสาว จิรานุวัฒน์ ประหยัด

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

2

15

6130161018 นางสาว กนกวรรณ พงศ์พิมพ์

2

16

6130162243 นางสาว นิศาชล พิชญานนท์

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

2

17

6130164033 นางสาว กัลยรัตน์ ชลบุษย์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

2

18

6130164688 นางสาว ลลิล เจนกระบวนหัด

กำรบัญชีบริหำร(R12)

2

19

6130165021 นางสาว กรวรรณ บุญเรืองขาว

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

2

20

6130165684 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

กฤตภาส แช่มรัมย์

โรม แหลมกีกา

ผูกพัน นพมาก

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

3

1

6130100035 นางสาว กนิษฐา หนูช่วย

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

3

2

6130100680 นางสาว พฤกษา สุดสงวน

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

3

3

6130102046 นางสาว กฤติยา บุญนาค

กำรจัดกำร(R02)

3

4

6130102682 นาย

กำรจัดกำร(R02)

3

5

6130104031 นางสาว กรกมล ทองแก้ว

กำรตลำด(R03)

3

6

6130104685 นางสาว ปุณญิกา ทองเหลือง

กำรตลำด(R03)

3

7

6130106033 นางสาว กมลพรรณ เสระฐิน

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

3

8

6130106670 นางสาว พรรณนิภา จ่าศรี

3

9

6130108036 นางสาว กัญญาณัฐ เบิกขุนทด

3

10

6130108923 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

3

11

6130110031 นางสาว กนกพร อุตะมะ

กำรบัญชีบริหำร(R13)

3

12

6130111011 นางสาว อธิตญา สีหา

กำรบัญชีบริหำร(R13)

3

13

6130112033 นางสาว กัลยรัตน์ บุญศรี

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

3

14

6130160054 นางสาว จุฬารินทร์ หอมกลิน

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

3

15

6130161026 นางสาว กนกอร พิกุลทอง

3

16

6130162251 นางสาว เบญจวรรณ พุทธเกษม

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

3

17

6130164041 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R12)

3

18

6130164696 นางสาว ลัดตวัลย์ คามะปะณี

กำรบัญชีบริหำร(R12)

3

19

6130165030 นางสาว กฤตยา ขันพัฒน์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

3

20

6130165692 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

พลพล ทรัพย์กุญชร

วงศกร ว่องวราวาณิชย์

กาณฑ์พศุตม์ มณีรัตน์

พงศ์กานต์ จันทร์หอม

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

4

1

6130100043 นาย

4

2

6130100698 นางสาว พลอย มิงคา

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

4

3

6130102054 นาย

กำรจัดกำร(R02)

4

4

6130102691 นางสาว พัทธนันท์ ธนฤทธิไกรกุล

กำรจัดกำร(R02)

4

5

6130104049 นางสาว กรรวี สนธิภักดี

กำรตลำด(R03)

4

6

6130104693 นาย

กำรตลำด(R03)

4

7

6130106041 นางสาว กรวรรณ พรมสมบุญ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

4

8

6130106688 นางสาว พลอยพรรณ ปรีชาจารย์

4

9

6130108052 นาย

4

10

6130108931 นางสาว วรรณกานต์ พิกุลโสม

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

4

11

6130110049 นางสาว กรกนก ศรีจันทร์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

4

12

6130111029 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R13)

4

13

6130112041 นางสาว กิติลักษณ์ ศรีตัมภวา

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

4

14

6130160062 นางสาว จุฬาลักษณ์ ครองแก้ว

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

4

15

6130161034 นาย

4

16

6130162278 นางสาว ปิยะสา บารุงแคว้น

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

4

17

6130164050 นางสาว กุลธิดา ชนะคช

กำรบัญชีบริหำร(R12)

4

18

6130164718 นาย

วรพจน์ โพธิวัฒน์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

4

19

6130165048 นาย

กฤษฎิ์ ประสพชัยสุริยะ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

4

20

6130165706 นาย

พงศธรณ์ สายด้วง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

กษิตพัฒน์ เลิศศักดิ์เกษตร

กฤษณพงศ์ นันต๊ะปัน

พงศธร ชาลี

กิตติชัย ขจรไพบูลย์

อนันต์ เทียนส้ม

กฤตภาส ปทุมารักษ์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

5

1

6130100051 นางสาว กัญชลิตา นูศรี

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

5

2

6130100701 นางสาว พิจิตรา อมรวชิรกุล

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

5

3

6130102062 นางสาว กัลยา ติคารัมย์

กำรจัดกำร(R02)

5

4

6130102704 นางสาว พาสินี สิงห์คาน

กำรจัดกำร(R02)

5

5

6130104057 นางสาว กรวีย์ ห้วงศิลา

กำรตลำด(R03)

5

6

6130104707 นางสาว พรพิชชา เชวงลักขณา

กำรตลำด(R03)

5

7

6130106050 นางสาว กันยารัตน์ ชุมปาน

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

5

8

6130106696 นางสาว พัณณิตา แสงผ่อง

5

9

6130108061 นางสาว กิติยวดี คาสีลา

5

10

6130108940 นางสาว วราภรณ์ โพธิส์ วัสดิ์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

5

11

6130110057 นางสาว กรรณิการ์ ศิลปวิสุทธิ์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

5

12

6130111037 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R13)

5

13

6130112050 นางสาว กีรติ จินโจ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

5

14

6130160071 นางสาว ชนิตา แท่งทอง

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

5

15

6130161051 นางสาว กัญญารัตน์ จันทีมา

5

16

6130162286 นางสาว เปรมฤทัย ถานะวร

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

5

17

6130164068 นางสาว จิณห์ชัญญา มากเพ็ง

กำรบัญชีบริหำร(R12)

5

18

6130164726 นางสาว วริศรา ติยะรัตนาชัย

กำรบัญชีบริหำร(R12)

5

19

6130165056 นางสาว กฤษติมา อรุณศรี

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

5

20

6130165714 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

อนุชา จันทร์เพ็ง

พงศ์ภีระ ลิ้มประเสริฐ

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

6

1

6130100060 นางสาว กัญญาณัฐ ทองสุข

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

6

2

6130100710 นางสาว แพรชมพู รอดวิเศษ

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

6

3

6130102071 นาย

กำรจัดกำร(R02)

6

4

6130102712 นางสาว พิชชานันท์ อัครรัฐพัฒนกุล

กำรจัดกำร(R02)

6

5

6130104065 นางสาว กฤติมา รัตนสินธุ์

กำรตลำด(R03)

6

6

6130104715 นาย

กำรตลำด(R03)

6

7

6130106068 นางสาว กานต์สิริ ฤทธิรัตน์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

6

8

6130106700 นางสาว พิมพ์ชนก ขวัญกิจสิโรดม

6

9

6130108079 นางสาว กุลยา เดียววาณิชย์

6

10

6130108958 นางสาว วราภรณ์ ศรีเกิดคืน

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

6

11

6130110065 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R13)

6

12

6130111045 นางสาว อรุณี อัศวรุ่งเกษม

กำรบัญชีบริหำร(R13)

6

13

6130112068 นางสาว จันทร์ทวรรณ์ พราวแดง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

6

14

6130160089 นางสาว ชนิสรา โกสัลล์วัฒนา

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

6

15

6130161077 นาย

กิติศักดิ์ ทศระวิน

6

16

6130162294 นาย

พงศ์พิสุทธิ์ ไทรใหญ่

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

6

17

6130164076 นางสาว จิตชญานี เนียมแก้ว

กำรบัญชีบริหำร(R12)

6

18

6130164734 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R12)

6

19

6130165064 นางสาว กัญญาพร เบือ้ งบน

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

6

20

6130165722 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

กิตติชัย กตัญญูเสริมพงศ์

พัชนพงศ์ มีแต้ม

กฤตภาส พลศิริ

วศพล งางาม

พชร พรัดภู่

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

7

1

6130100078 นางสาว กัญญาณัฐ วธาวนิชกุล

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

7

2

6130100728 นางสาว ภัณฑิรา รัตนคา

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

7

3

6130102089 นางสาว กุสุมา มีสัตย์

กำรจัดกำร(R02)

7

4

6130102721 นางสาว พิชญ์สินี เหมือนรอดดี

กำรจัดกำร(R02)

7

5

6130104073 นาย

กฤษฎา อินทโมรา

กำรตลำด(R03)

7

6

6130104723 นาย

พัชระพงศ์ ร่มพฤกษ์

กำรตลำด(R03)

7

7

6130106076 นางสาว กุลนิธิ พรหมติ๊บ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

7

8

6130106718 นางสาว พิมพ์ชนก ทับทิม

7

9

6130108087 นางสาว เกวลิน อินทรเสโน

7

10

6130108966 นางสาว วราภรณ์ สุทธิพันธ์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

7

11

6130110073 นางสาว กวินธิดา บุญเเสน

กำรบัญชีบริหำร(R13)

7

12

6130111053 นางสาว อวัสดา อัตโน

กำรบัญชีบริหำร(R13)

7

13

6130112076 นางสาว จิดาภา ใครหิน

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

7

14

6130160097 นางสาว ชาลิสา แสงปานดี

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

7

15

6130161107 นาย

เจนยุทธ รุ่งเกียรติวานิช

7

16

6130162308 นาย

ภควธร เฟือ่ งหิรัญ

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

7

17

6130164084 นางสาว จินตนา เกียรติพัฒนานนท์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

7

18

6130164742 นางสาว วศินี ศรีคงรักษ์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

7

19

6130165072 นางสาว กัณทรีวรรณ เนินชนม์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

7

20

6130165731 นางสาว พนิดา แซ่ลี้

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

8

1

6130100086 นางสาว กัณญาณัฐ สุวรรณฉาย

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

8

2

6130100736 นาย

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

8

3

6130102097 นางสาว เขมิกา แก้วนวล

กำรจัดกำร(R02)

8

4

6130102739 นาย

พิทวัส จันทนะกนิษฐ

กำรจัดกำร(R02)

8

5

6130104081 นาย

กวี สิริญาตาวรโชติ

กำรตลำด(R03)

8

6

6130104731 นางสาว พัชรี รุ่งวรโศภิต

กำรตลำด(R03)

8

7

6130106084 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

8

8

6130106726 นางสาว พิมพ์ณวีร์ สิงห์ใส

8

9

6130108095 นางสาว จรรยพร รักยุทธ์

8

10

6130108974 นางสาว วลาสินี แก้วจบ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

8

11

6130110081 นางสาว กัญญาณัฐ มาบรรดิษ

กำรบัญชีบริหำร(R13)

8

12

6130111061 นางสาว อัญชิสา กรุณานนทกิจจา

กำรบัญชีบริหำร(R13)

8

13

6130112084 นางสาว จินตพร ประภัทรานนท์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

8

14

6130160101 นางสาว ชิดชนก พุคคะบุตร

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

8

15

6130161115 นางสาว ชนิษฐา เชาระกา

8

16

6130162316 นางสาว ภัสราภรณ์ สายโสภา

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

8

17

6130164092 นางสาว จิรัชญา จิรเมธาธร

กำรบัญชีบริหำร(R12)

8

18

6130164751 นางสาว วัชราภรณ์ แดงวรวิทย์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

8

19

6130165081 นาย

กัปตัน ปิน่ กระจาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

8

20

6130165749 นาย

พฤกษ์ ศรีประพันธ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ภัทรดนัย พรโสภณชัย

คุณานนท์ เสรีรักษ์

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

9

1

6130100094 นางสาว กานต์ธีรา มาสุข

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

9

2

6130100744 นางสาว ภัทรวดี อาศัยผล

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

9

3

6130102101 นาย

กำรจัดกำร(R02)

9

4

6130102755 นางสาว พุธิตา ตันโยธา

กำรจัดกำร(R02)

9

5

6130104090 นางสาว กันยามาส ยงปรึกษา

กำรตลำด(R03)

9

6

6130104740 นาย

กำรตลำด(R03)

9

7

6130106092 นางสาว จันทร์จิรา อนุรักษ์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

9

8

6130106734 นางสาว พิมพลอย ภูถ่ าวร

9

9

6130108109 นางสาว จริญญา ลลิตนาถสิริ

9

10

6130108982 นางสาว ศรุตา อานทิพย์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

9

11

6130110090 นาย

กิตติธัช กอเซ็ม

กำรบัญชีบริหำร(R13)

9

12

6130111070 นาย

อัสนี อติพรวณิช

กำรบัญชีบริหำร(R13)

9

13

6130112092 นางสาว จิรภิญญา พูลกลัน

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

9

14

6130160119 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

9

15

6130161123 นางสาว ชลลดา น้อยมุ้ง

9

16

6130162324 นางสาว มธุริน จันทนวรานนท์

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

9

17

6130164106 นางสาว จุฑามาศ สุวรรณโชติ

กำรบัญชีบริหำร(R12)

9

18

6130164769 นางสาว วันวิสา บุญเชิด

กำรบัญชีบริหำร(R12)

9

19

6130165099 นางสาว กาญจนา สงวนชม

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

9

20

6130165757 นางสาว พัชราวรรณ โพธิจ์ อหอ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

คณพล คงสบาย

พิเชษฐ วงศ์รุ่งเรือง

ณรงค์ฤทธิ์ จิตวิริยนนท์

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

10

1

6130100108 นาย

กิตติพิชญ์ ปันส่วน

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

10

2

6130100752 นาย

ภาณุเดช ด่านศรีสุข

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

10

3

6130102119 นาย

คทาทอง เรประการ

กำรจัดกำร(R02)

10

4

6130102763 นางสาว เพ็ญเพชร คากอง

กำรจัดกำร(R02)

10

5

6130104103 นางสาว กานต์ธิดา ปาลบุตร

กำรตลำด(R03)

10

6

6130104758 นางสาว พิตราภรณ์ สุนทรเทพวรากุล

กำรตลำด(R03)

10

7

6130106106 นางสาว จิราภรณ์ จันทร์ทิพย์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

10

8

6130106742 นางสาว พิมรพี พลวัง

10

9

6130108117 นางสาว จริญญา สุวรรณคช

10 10

6130108991 นางสาว ศศิธร แซ่จึง

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

10 11

6130110103 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R13)

10 12

6130111088 นางสาว อารีพรรณ เพ็ชรมาก

กำรบัญชีบริหำร(R13)

10 13

6130112106 นางสาว จุฬาลักษณ์ งามสม

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

10 14

6130160127 นางสาว ณัฎฐกานต์ คาแพงพัฒน์มงคล

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

10 15

6130161131 นาย

10 16

6130162332 นางสาว ยลดา สีวิลาด

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

10 17

6130164114 นางสาว จุฑารัตน์ มณฑาทอง

กำรบัญชีบริหำร(R12)

10 18

6130164777 นาย

วาทิต ดาสุข

กำรบัญชีบริหำร(R12)

10 19

6130165102 นาย

กิติศักดิ์ กิติธรากุล

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

10 20

6130165765 นางสาว พันธิภา ทรัพย์มัน

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

กิตติพงศ์ สุขปานเจริญ

ชลสิทธิ์ เจริญวัฒนวิญญู

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

11

1

6130100116 นางสาว กุลรดา ทองเกิด

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

11

2

6130100761 นางสาว ภาพิชญ์ มันพลศรี

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

11

3

6130102127 นางสาว จิณต์จุฑา ทิมอุบล

กำรจัดกำร(R02)

11

4

6130102771 นาย

ภัทรพงศ์ ดัชถุยาวัตร

กำรจัดกำร(R02)

11

5

6130104120 นาย

กิติศักดิ์ ทับทิม

กำรตลำด(R03)

11

6

6130104766 นางสาว พิมพ์พิชา พิเรนทร

กำรตลำด(R03)

11

7

6130106114 นางสาว จิรายุ จันทมาลา

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

11

8

6130106751 นางสาว พิมลพรรณ โกละกะ

11

9

6130108125 นาย

11 10

6130109008 นางสาว ศศิธร โพธิแ์ จ่ม

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

11 11

6130110111 นางสาว กุลภัสสร์ ศิโรรัตน์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

11 12

6130112114 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

11 13

6130112645 นางสาว พุธิตา สุทธิอาจ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

11 14

6130160135 นางสาว ณัฏฐาฐิตา ศรีสมบูรณ์กนก

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

11 15

6130161166 นาย

11 16

6130162341 นางสาว ยลธิดา นาคอ่อง

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

11 17

6130164122 นาย

ชนกันต์ วงษ์กวน

กำรบัญชีบริหำร(R12)

11 18

6130164785 นางสาว วิลาสินี รัตน์ทอง

กำรบัญชีบริหำร(R12)

11 19

6130165111 นางสาว กุลฑิชา อภิวังโสกุล

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

11 20

6130165773 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

จักรพงษ์ รืนหาญ

ชญานิน เกษมทรัพย์

ฐิติวัสส์ คริสตไทย

พิชาภพ ชัยบุรินทร์

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

12

1

6130100124 นางสาว กุลสตรี เมียงโฮ้

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

12

2

6130100779 นางสาว ภิญญดา ขวัญทอง

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

12

3

6130102135 นางสาว จิดาภา สงวนรัตน์

กำรจัดกำร(R02)

12

4

6130102780 นางสาว ภัทรลิตา จันทร์เพชร

กำรจัดกำร(R02)

12

5

6130104138 นาย

คุณานนต์ เกษร

กำรตลำด(R03)

12

6

6130104774 นางสาว พิมพ์ลภัส ขายัง

กำรตลำด(R03)

12

7

6130106122 นางสาว จุฑามาศ บุราคร

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

12

8

6130106769 นางสาว ภคนันท์ สุขประสิทธิ์

12

9

6130108133 นางสาว จันทิมา พรมเสน

12 10

6130109016 นางสาว ศศิวิมล หล่อเจริญ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

12 11

6130110120 นางสาว เกศินี สุขเพิม

กำรบัญชีบริหำร(R13)

12 12

6130112122 นางสาว ชนาภา แก้วประชุม

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

12 13

6130112653 นางสาว เพ็ญพิชชา วิริยะ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

12 14

6130160151 นางสาว ณัฐธิฌา สิงห์อินทร์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

12 15

6130161182 นาย

ณัฐพงษ์ พนากิจสวัสดิ์

12 16

6130162359 นาย

ยืนยง ไหมทอง

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

12 17

6130164131 นางสาว ชนิกานต์ สาขามุละ

กำรบัญชีบริหำร(R12)

12 18

6130164793 นางสาว วิลาสินี วังเมือง

กำรบัญชีบริหำร(R12)

12 19

6130165129 นางสาว กุลภรณ์ บุญชู

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

12 20

6130165781 นางสาว พิชามญชุ์ อินอ่อน

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

13

1

6130100132 นางสาว เกสสรา แซ่โง้ว

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

13

2

6130100787 นางสาว ภิมพร คณาโจทย์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

13

3

6130102143 นาย

กำรจัดกำร(R02)

13

4

6130102798 นางสาว ภัทรีพันธ์ บาเพ็ญทาน

กำรจัดกำร(R02)

13

5

6130104146 นางสาว จักรีนุช เนตรผ่าน

กำรตลำด(R03)

13

6

6130104782 นาย

กำรตลำด(R03)

13

7

6130106131 นางสาว จุฑามาศ อาคมนันท์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

13

8

6130106777 นางสาว ภคพร ศรศิลป

13

9

6130108141 นางสาว จามรี กมลตรี

จิรภัทร เธียรญานี

พีระวิชญ์ จันทร์ทรัพย์

13 10

6130109024 นางสาว สรารัตน์ ชลาลัยศิริกุล

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

13 11

6130110138 นางสาว ขวัญสกุล จรรยา

กำรบัญชีบริหำร(R13)

13 12

6130112131 นางสาว ชลธร วงศ์ทอง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

13 13

6130112661 นางสาว ภัทราภรณ์ เกรียงไกรวณิช

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

13 14

6130160160 นางสาว ณัฐธิดา ฝ่ายคุณวงศ์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

13 15

6130161191 นาย

13 16

6130162367 นางสาว รุ้งทอง ธะนะรักษ์

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

13 17

6130164149 นางสาว ชนิดา มีมุข

กำรบัญชีบริหำร(R12)

13 18

6130164807 นางสาว ศรญา มะอินทร์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

13 19

6130165137 นางสาว กุลภรณ์ ศรีฤทธิ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

13 20

6130165790 นางสาว พิมรภัส สระทองนิม

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ณัฐวุฒิ รอดทองคา

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

14

1

6130100141 นางสาว ขวัญชนก อาชีวะประดิษฐ

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

14

2

6130100795 นาย

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

14

3

6130102151 นางสาว จิรัชยา สงวนจิตต์

กำรจัดกำร(R02)

14

4

6130102801 นาย

กำรจัดกำร(R02)

14

5

6130104154 นางสาว จันทกานต์ คงเรือง

กำรตลำด(R03)

14

6

6130104791 นางสาว แพรทอง ถิรจรุงสกุล

กำรตลำด(R03)

14

7

6130106149 นางสาว จุฬามณี คาเอียม

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

14

8

6130106785 นางสาว ภัทรสิริ พรมภักดิ์

14

9

6130108150 นางสาว จินต์ศุจี บุญประกอบ

ภูมิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ภาสพงศ์ วงศ์นิธิกาญจน์

14 10

6130109032 นางสาว สราลี พรหมมา

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

14 11

6130110146 นางสาว จิรวดี ศยามล

กำรบัญชีบริหำร(R13)

14 12

6130112149 นางสาว ชลาษา บัวพันธุ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

14 13

6130112670 นางสาว ภาวินี สืบญาติ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

14 14

6130160178 นางสาว ณัฐรินทร์ ศรีไสยเพชร

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

14 15

6130161204 นางสาว ณิฌา ศิริวงษ์

14 16

6130162375 นาย

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

14 17

6130164157 นางสาว ชมพูนุท สุดชี

กำรบัญชีบริหำร(R12)

14 18

6130164823 นางสาว สมทรง อุ่นกอง

กำรบัญชีบริหำร(R12)

14 19

6130165145 นางสาว ขนิษฐา ประเสริฐรัมย์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

14 20

6130165803 นางสาว พิมลพร รัตนโชติ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

วสุพล เเป้นเชื้อ

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

15

1

6130100159 นางสาว คณาพร พัดไธสง

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

15

2

6130100809 นาย

ภูริณัฐ เกิดวิเศษสิงห์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

15

3

6130102160 นาย

จิราพัชร เรืองสวัสดิ์

กำรจัดกำร(R02)

15

4

6130102810 นาย

ภูธเนศ ศรีเจริญ

กำรจัดกำร(R02)

15

5

6130104162 นางสาว จันทร์จิรา บุรีมาตร

กำรตลำด(R03)

15

6

6130104804 นาย

ภัทรภูมิ เชื้อชัย

กำรตลำด(R03)

15

7

6130106157 นาย

เจษฏา กาญจนาวรรณากร

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

15

8

6130106793 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ธนาศิริสินวรกุล

15

9

6130108168 นางสาว จิราพัชร หิริโกกุล

15 10

6130109041 นางสาว สิมิลัน สมเผ่า

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

15 11

6130110154 นางสาว จิรัชญาพร คุณรัตนวรวงศ์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

15 12

6130112157 นางสาว ชลิตา สุวรรณสิงห์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

15 13

6130112688 นางสาว มธุรดา สุวรรณโน

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

15 14

6130160186 นางสาว ณิชกานต์ พรหมเชื้อ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

15 15

6130161212 นางสาว ดวงจันทรา สมนึก

15 16

6130162383 นางสาว ศศินา พึงชาติ

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

15 17

6130164165 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R12)

15 18

6130164831 นางสาว สรณ์สิริ ธรรมโรจน์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

15 19

6130165153 นาย

คธาศักดิ์ อ้วนลา

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

15 20

6130165838 นาย

ภัทรธร ศรีใส

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ชลสิทธิ์ ขอพึง

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

16

1

6130100167 นาย

16

2

6130100817 นางสาว ภูษิตา ปฐมเตชะกุล

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

16

3

6130102178 นางสาว จุฑานาถ ปริศวงศ์

กำรจัดกำร(R02)

16

4

6130102828 นางสาว มนสิชา สาอุด

กำรจัดกำร(R02)

16

5

6130104171 นางสาว จิณห์จุฑา จรัสอภิรัตกุล

กำรตลำด(R03)

16

6

6130104812 นางสาว ภัทรมน จารุทัศน์โรจน์

กำรตลำด(R03)

16

7

6130106165 นางสาว ชญานิศ อุทธสิงห์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

16

8

6130106807 นางสาว ภาณุมาส ธวัชวงษ์

16

9

6130108176 นางสาว จิราภรณ์ สังข์เกิด

จตุรพร ทองกร

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

16 10

6130109059 นางสาว สุณัฐชา ดวงศรี

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

16 11

6130110162 นางสาว จิราพร จุลจังหรีด

กำรบัญชีบริหำร(R13)

16 12

6130112165 นางสาว ชิดชนก แจ้งเจริญ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

16 13

6130112696 นางสาว มนภัสสร แก้วศรีงาม

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

16 14

6130160194 นางสาว ณิชกุล มียิง

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

16 15

6130161221 นาย

16 16

6130162391 นางสาว ศศิวิมล ละมุล

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

16 17

6130164173 นางสาว ชุติมา แดงกุล

กำรบัญชีบริหำร(R12)

16 18

6130164840 นางสาว สรัสวดี มาศเมฆ

กำรบัญชีบริหำร(R12)

16 19

6130165161 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

16 20

6130165846 นางสาว มนัชญา คุ้มฉายา

ธนกร แก้วทิม

จิรเมธ โชครัตนพร

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

17

1

6130100175 นาย

จารุดล ชมชืน

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

17

2

6130100825 นาย

มาวิน ภาใจธรรม

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

17

3

6130102186 นางสาว จุฑามาศ ไนเสนา

กำรจัดกำร(R02)

17

4

6130102836 นางสาว มัทลิกา ใบศรี

กำรจัดกำร(R02)

17

5

6130104189 นางสาว จิณห์วรา กุสสลานุภาพ

กำรตลำด(R03)

17

6

6130104821 นางสาว ภาสินี แก้ววิจิตร

กำรตลำด(R03)

17

7

6130106173 นางสาว ชฎาพร งีสันเทียะ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

17

8

6130106815 นาย

17

9

6130108184 นางสาว ชนันธร ขอบจิตร

ภูวนัตถ์ แซ่อึ้ง

17 10

6130109067 นางสาว สุดารัตน์ วงค์หรรษ์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

17 11

6130110171 นางสาว จุลณัฐ ทรงแสงธรรม

กำรบัญชีบริหำร(R13)

17 12

6130112173 นางสาว ญาสิณี ธนาพรเรืองศรี

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

17 13

6130112700 นางสาว มาคุ้มครอง ใฝ่กระโทก

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

17 14

6130160208 นางสาว ณิภัทรา ขาวสุทธิ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

17 15

6130161247 นางสาว ธนัชญา โคตรชารีย์

17 16

6130162405 นางสาว ศศิวิมล วิเชียรพงษ์

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

17 17

6130164181 นางสาว ฐานัฑ ศิลปคนธรรพ์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

17 18

6130164858 นางสาว สรินยา ศิริยศ

กำรบัญชีบริหำร(R12)

17 19

6130165170 นางสาว จิรัชยา ทิมรัตน์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

17 20

6130165854 นางสาว มลฑารัตน์ แดงจันทร์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

18

1

6130100183 นางสาว จารุวรรณ นพคุณ

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

18

2

6130100833 นางสาว มินตรา โรจนพร

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

18

3

6130102194 นางสาว จุฑารัตน์ น้าฝน

กำรจัดกำร(R02)

18

4

6130102844 นางสาว รติมา พรรณศิลป์

กำรจัดกำร(R02)

18

5

6130104197 นางสาว จิรพรรณ สายแสง

กำรตลำด(R03)

18

6

6130104839 นางสาว ภุมรินทร์ ทองทิพย์

กำรตลำด(R03)

18

7

6130106181 นางสาว ชนัญชิดา พลเทพ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

18

8

6130106823 นางสาว มินตรา พงศ์ศิริพัฒน์

18

9

6130108192 นางสาว ชนิดา จิตวัฒนชัย

18 10

6130109075 นางสาว สุธาสินี กลินสุคนธ์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

18 11

6130110189 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R13)

18 12

6130112181 นางสาว ฐิติภา นาดอน

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

18 13

6130112718 นางสาว เมธาพร ไพศาล

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

18 14

6130160216 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

18 15

6130161263 นางสาว ธิติมา จัทร์สวัสดิ์

18 16

6130162421 นางสาว ศิริพร วิไลวรรณ

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

18 17

6130164190 นางสาว ฐิตาพร วรรณภานันท์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

18 18

6130164866 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R12)

18 19

6130165188 นางสาว จิรัญญา ขวัญเต่า

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

18 20

6130165862 นางสาว มันตรินี สิริชัยวรกุล

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

เจตนิพัทธ์ คเชนทร

ไตรฉัตร ซ้วนละลิม

สันทัศน์ ยิงดี

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

19

1

6130100191 นางสาว จิตตรา โรงหิรัญ

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

19

2

6130100841 นางสาว รัชญา นาวิกนิเวท

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

19

3

6130102208 นางสาว เจนจิรา มังสูงเนิน

กำรจัดกำร(R02)

19

4

6130102852 นางสาว โรสิตา บุญแจ้ง

กำรจัดกำร(R02)

19

5

6130104201 นางสาว จุฑาพร ทองมาก

กำรตลำด(R03)

19

6

6130104847 นางสาว มธุรดา บุญเส็ง

กำรตลำด(R03)

19

7

6130106190 นางสาว ชนิดาภา ปานทอง

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

19

8

6130106831 นาย

เมธี ประกอบกิจ

19

9

6130108206 นาย

ชยพล นิลคล้า

19 10

6130109083 นางสาว สุนิสา มาลัย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

19 11

6130110197 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R13)

19 12

6130112190 นางสาว ฐิติรัตน์ คารัญ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

19 13

6130112726 นางสาว เมธิตา ไตรภักดิ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

19 14

6130160232 นาย

ธนวิชญ์ แซ่ลี้

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

19 15

6130161280 นาย

นวพล ยุพา

19 16

6130162430 นางสาว ศุภิสรา พวงลัดดา

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

19 17

6130164203 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R12)

19 18

6130164874 นางสาว สาธิตาวรรณ จินตะ

กำรบัญชีบริหำร(R12)

19 19

6130165196 นางสาว จุฑารัตน์ ธะคาวงษ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

19 20

6130165871 นางสาว มาลินี มางัดสาเระ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ฉัตรชนก แก้วใส

ณธกร ชยวัฑโฒ

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

20

1

6130100205 นางสาว จิตติมา ตรีวานิชเศรษฐี

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

20

2

6130100850 นาย

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

20

3

6130102216 นางสาว เจนนิสา เวียงนิล

กำรจัดกำร(R02)

20

4

6130102861 นาย

กำรจัดกำร(R02)

20

5

6130104219 นางสาว จุฑามาศ ตันสิงห์

กำรตลำด(R03)

20

6

6130104855 นางสาว มธุรส หมืนไสยาสน์

กำรตลำด(R03)

20

7

6130106203 นางสาว ชลกานต์ เชิดดารงค์กุล

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

20

8

6130106840 นางสาว รสิตา รักสุจริตวงศ์

20

9

6130108214 นางสาว ชลธิชา จิตจานงค์

วรกันต์ เจริญแสง

วงศกร พร้อมจิตเกษม

20 10

6130109091 นางสาว สุนิสา ศรีนวล

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

20 11

6130110201 นางสาว ชลธิชา เหลาคา

กำรบัญชีบริหำร(R13)

20 12

6130112203 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

20 13

6130112734 นางสาว รวิพร เข็มศรี

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

20 14

6130160241 นาย

ธีรพงษ์ สุดกันหา

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

20 15

6130161298 นาย

ปฐมพร ผลพิบูลย์

20 16

6130162448 นางสาว สิริวรรณ์ อ่อนละมูล

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

20 17

6130164211 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R12)

20 18

6130164882 นางสาว อทิตยา ขันภักดี

กำรบัญชีบริหำร(R12)

20 19

6130165200 นางสาว ชนกกานต์ พึงชาติ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

20 20

6130165889 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ณภัทร โกมินทรชาติ

ณภัทร ใจแจ้ง

มุรีส มหิงสพันธ์ชู

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

21

1

6130100213 นางสาว จิรภิญญา ชมชี

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

21

2

6130100868 นาย

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

21

3

6130102224 นางสาว ชนัญชิดา รจนากิจ

กำรจัดกำร(R02)

21

4

6130102879 นางสาว วรกมล มีหาร

กำรจัดกำร(R02)

21

5

6130104227 นางสาว จุติมา พานิชวงศ์

กำรตลำด(R03)

21

6

6130104863 นางสาว มริศรา เเผ้วพลสงค์

กำรตลำด(R03)

21

7

6130106211 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

21

8

6130106858 นางสาว วิภาดา แพ่งพนม

21

9

6130108222 นางสาว ชลธิชา สีมา

วรพล วงษาพาน

ชลสิทธิ์ ทองจันทร์

21 10

6130109105 นางสาว สุพรรษา ธนะสุข

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

21 11

6130110219 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R13)

21 12

6130112211 นางสาว ณภัทร วิริยะอาภาพงศ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

21 13

6130112742 นางสาว ระวีวรรณ บุญกิจ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

21 14

6130160267 นางสาว นันทวัน วิเศษการ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

21 15

6130161301 นางสาว น้าเพชร เพ็ชรุจิ

21 16

6130162464 นางสาว สุทธิษา ภูมิประหมัน

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

21 17

6130164220 นางสาว ณัฐชานันท์ งามขา

กำรบัญชีบริหำร(R12)

21 18

6130164891 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R12)

21 19

6130165218 นางสาว ชนิกานต์ ชูหนู

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

21 20

6130165897 นางสาว เมธาวี เสนวิรัช

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ชลิตพล ประดับไทย

อนิรุจน์ วังทอง

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

22

1

6130100221 นางสาว ชนิกานต์ พราหมณนันท์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

22

2

6130100876 นางสาว วรรณภา ไท้ทอง

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

22

3

6130102232 นางสาว ชนัญญา ลาโต

กำรจัดกำร(R02)

22

4

6130102887 นางสาว วรนาฎ สถาวรสมิตร์

กำรจัดกำร(R02)

22

5

6130104235 นางสาว ชฎาภรณ์ ไกรจันทร์

กำรตลำด(R03)

22

6

6130104871 นางสาว มัฑริกา อิมใจ

กำรตลำด(R03)

22

7

6130106220 นางสาว ชุติตา อิงคนันทวารี

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

22

8

6130106866 นาย

22

9

6130108231 นางสาว ชลิญญา ธารวัง

22 10

6130109113 นางสาว สุพิชชา ชืนบาน

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

22 11

6130110227 นางสาว ฐิติชยา สิงห์น้อย

กำรบัญชีบริหำร(R13)

22 12

6130112220 นางสาว ณัฏฐณิชา ซ่อนกลิน

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

22 13

6130112751 นางสาว รักษิณา ทองธีรภาพ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

22 14

6130160283 นางสาว บุษยมาศ กรีอินทอง

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

22 15

6130161310 นางสาว ปภัสรา พวงทับทิม

22 16

6130162472 นางสาว สุภิณดา สามสี

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

22 17

6130164238 นางสาว ณัฐพัชร พิริยะนพชัย

กำรบัญชีบริหำร(R12)

22 18

6130164904 นางสาว อภิชญา สันติสิริพงศ์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

22 19

6130165226 นางสาว ชนิดาภา อนันต์วสุ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

22 20

6130165901 นางสาว ยลดา ก้านทอง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ศตายุ ตรังค์เอื้อสันติ

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

23

1

6130100230 นางสาว ชมกานต์ ชุติโย

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

23

2

6130100884 นางสาว วรรณิดา อาจแก้ว

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

23

3

6130102241 นาย

ชนาธร อ่อนน้อม

กำรจัดกำร(R02)

23

4

6130102895 นางสาว วรพร พันธุวัฒน์

กำรจัดกำร(R02)

23

5

6130104243 นาย

กำรตลำด(R03)

23

6

6130104880 นางสาว ยมลพร มิงขวัญ

กำรตลำด(R03)

23

7

6130106238 นางสาว ญาณีนาถ ชัยอมรพร

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

23

8

6130106874 นางสาว ศรสวรรค์ ชินโน

23

9

6130108249 นางสาว ชามาวีร์ สุขชาญไชย

ชนพัฒน์ สุทธิสงค์

23 10

6130109121 นางสาว โสรยา จีนโต้

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

23 11

6130110235 นางสาว ณัฏฐรินีย์ วงษ์มา

กำรบัญชีบริหำร(R13)

23 12

6130112238 นางสาว ณัฐริกา แซ่เล้า

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

23 13

6130112769 นางสาว รัตน์สิรี พุทธพฤกษ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

23 14

6130160291 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

23 15

6130161344 นางสาว ปรีชญา หลาดารา

23 16

6130162481 นางสาว โสภิดา สรรเสิญ

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

23 17

6130164254 นางสาว ณัฐสุดา แม้นญาติ

กำรบัญชีบริหำร(R12)

23 18

6130164912 นาย

อภิสิทธิ์ กุลมัย

กำรบัญชีบริหำร(R12)

23 19

6130165234 นาย

ชยพัทธ์ วณิชย์วโรดม

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

23 20

6130165919 นาย

ยุคลธร จันทร์เจริญ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ปฐมพร จันทร์สวน

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

24

1

6130100248 นางสาว ชโลธร ศรีศิลปกร

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

24

2

6130100892 นางสาว วรัชยา เต็มรัศมี

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

24

3

6130102259 นางสาว ชลธิชา จาสันเทียะ

กำรจัดกำร(R02)

24

4

6130102909 นางสาว วรรณณิดา อาภรณ์ศรี

กำรจัดกำร(R02)

24

5

6130104251 นางสาว ชนม์นิภา พิมพิมูล

กำรตลำด(R03)

24

6

6130104898 นางสาว รังษิยา สีม่วง

กำรตลำด(R03)

24

7

6130106246 นางสาว ฐิติชญา ขัดวงศ์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

24

8

6130106882 นาย

24

9

6130108257 นางสาว ชุตินันท์ มานะสะสม

24 10

6130109130 นางสาว หนึงนุช เหรียญทอง

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

24 11

6130110243 นางสาว ณัฐญา เพชรย้อย

กำรบัญชีบริหำร(R13)

24 12

6130112246 นางสาว ณัฐริกา สมการดา

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

24 13

6130112777 นางสาว รัตนาภรณ์ ทรัพย์ชู

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

24 14

6130160305 นางสาว ปัญชิกา บัวสด

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

24 15

6130161361 นาย

24 16

6130162499 นางสาว อรนันท์ เห็งทอง

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

24 17

6130164262 นางสาว ดาราราย กวมทรัพย์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

24 18

6130164921 นางสาว อมลวรรณ เพชรภิรมย์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

24 19

6130165242 นางสาว ชลดา แสนสะอาด

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

24 20

6130165927 นางสาว ลักษณารีย์ ศรีโพธิ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ศักดิธัช ฟูเกษม

ปิยพนธ์ สุนทรวงศ์

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

25

1

6130100256 นางสาว ชาติญา สิงห์ศักดิ์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

25

2

6130100906 นางสาว วรัญญา ตระกรุดเงิน

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

25

3

6130102267 นางสาว ชัชชา วงษ์รักษา

กำรจัดกำร(R02)

25

4

6130102917 นางสาว วลัยภรณ์ บัวผลิ

กำรจัดกำร(R02)

25

5

6130104260 นางสาว ชลดา วงศร

กำรตลำด(R03)

25

6

6130104901 นางสาว รุจิรดา จุลหอม

กำรตลำด(R03)

25

7

6130106254 นางสาว ฐิติพร นวมศิริ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

25

8

6130106891 นาย

25

9

6130108265 นางสาว ญานิกา ฉิมเรือง

25 10

6130109148 นางสาว อภิสรา สงเปือย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

25 11

6130110251 นางสาว ณัฐฐินันท์ สุขเทียน

กำรบัญชีบริหำร(R13)

25 12

6130112254 นางสาว ณิชนันทน์ จันทมณี

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

25 13

6130112785 นางสาว วชิรญา วัดพงพี

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

25 14

6130160313 นางสาว ปัณฑารีย์ อารีรอบ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

25 15

6130161379 นางสาว ปิยะชาติ ทิพย์สุวรรณ

25 16

6130162502 นาย

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

25 17

6130164271 นางสาว ทัดชณีกร คุณชาติ

กำรบัญชีบริหำร(R12)

25 18

6130164939 นางสาว อรสินี อินภิรมย์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

25 19

6130165251 นางสาว ชัญญา ชาญอนุเดช

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

25 20

6130165935 นางสาว ลีลาวดี บัวแปลง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ศิริโชค ธนพลเกียรติ

อัครวินท์ ศรีษะน้อย

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

26

1

6130100264 นางสาว ชุติมา ธนรังสีกุล

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

26

2

6130100914 นาย

วรัตถ์ แตะกระโทก

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

26

3

6130102275 นาย

ชัยพร เพชรนภานิติสกุล

กำรจัดกำร(R02)

26

4

6130102925 นาย

วัฒณาพงศ์ สุพลจิตร์

กำรจัดกำร(R02)

26

5

6130104278 นางสาว ชลธิชา คาติ

กำรตลำด(R03)

26

6

6130104910 นางสาว รุจิษยา เภาวนะ

กำรตลำด(R03)

26

7

6130106262 นางสาว ณัฎฐพร องอาจ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

26

8

6130106904 นางสาว ศุภนิดา เทียนกระจ่าง

26

9

6130108273 นาย

26 10

6130109156 นางสาว อริศรา ศรีพยัตฆ์เจริญ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

26 11

6130110260 นางสาว ณัฐณิชา เหิบขุนทด

กำรบัญชีบริหำร(R13)

26 12

6130112262 นางสาว ณิชากร ลินลา

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

26 13

6130112793 นางสาว วรรณกานต์ แสงทวี

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

26 14

6130160321 นางสาว ปาลิดา ศิลป์ศรีกุล

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

26 15

6130161387 นาย

26 16

6130162511 นางสาว อารยา เลิกจิ๋ว

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

26 17

6130164289 นาย

ธนดล เจริญศรี

กำรบัญชีบริหำร(R12)

26 18

6130164947 นางสาว อรัญญา บุญสิ้ว

กำรบัญชีบริหำร(R12)

26 19

6130165277 นางสาว ชุติกาญจน์ สุวรรณระ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

26 20

6130165943 นางสาว วรกานต์ ประยูรแก้ว

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ฐาปกรณ์ รุ่งธนากิจกุล

พฤกษ อาภรณ์หิรัญยรัศ

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

27

1

6130100272 นางสาว ชุติมา พุม่ อาภา

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

27

2

6130100922 นาย

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

27

3

6130102283 นางสาว ชิดชนก บุณยรัตน์

กำรจัดกำร(R02)

27

4

6130102933 นางสาว วัตถาภรณ์ งิมขุนทด

กำรจัดกำร(R02)

27

5

6130104286 นางสาว ชลธิชา เพ็งพานิช

กำรตลำด(R03)

27

6

6130104928 นางสาว ลลิตา มีมงคล

กำรตลำด(R03)

27

7

6130106289 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

27

8

6130106912 นางสาว ศุภิสรา จันทร์หอม

27

9

6130108281 นางสาว ฐิตามร เอมธุวัช

27 10

6130109164 นางสาว อลิชา สิทธิโชค

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

27 11

6130110278 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R13)

27 12

6130112271 นางสาว ณิชากร สุขาทิพย์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

27 13

6130112807 นางสาว วรรณธนีย์ อ่องสุขสัน

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

27 14

6130160330 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

27 15

6130161395 นางสาว พัชนีกร รสหอม

กำรจัดกำร(R08)

27 16

6130163487 นางสาว อรุณศรี เหลืองอุดมศิลป

กำรตลำด(R11)

27 17

6130164297 นางสาว ธัญญานันท์ ตันธน์ศุภกาญจน

กำรบัญชีบริหำร(R12)

27 18

6130164955 นางสาว อริสา โสมจันทร์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

27 19

6130165285 นางสาว โชติกา กิจไพบูลย์รัตน์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

27 20

6130165951 นางสาว วรรณพร ดาศรี

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

วัชรศักดิ์ สวัสดิสาร

ณัฐทนันท์ ทองเลิศ

ณัฐดนย์ สุวรรณวิไล

พงศธร คาสุข

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

28

1

6130100281 นางสาว ชุลีพร พลเดช

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

28

2

6130100931 นางสาว วัชราภรณ์ วงศ์ทอง

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

28

3

6130102305 นางสาว ชุติมา บางประเสริฐ

กำรจัดกำร(R02)

28

4

6130102941 นางสาว วิภาพร ท้วมสมบูรณ์

กำรจัดกำร(R02)

28

5

6130104294 นางสาว ชลลดา พันทุมนันท์

กำรตลำด(R03)

28

6

6130104936 นาย

กำรตลำด(R03)

28

7

6130106297 นางสาว ณัฐธิดา ทองแสง

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

28

8

6130106921 นางสาว สรัลรัตน์ ชุ่มมณีกูล

28

9

6130108290 นางสาว ฐิติกุล แสวงนิล

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

วชิรโรจน์ วิโรจน์

28 10

6130109172 นาย

28 11

6130110286 นางสาว ณัฐพร บุเนืองรัมย์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

28 12

6130112289 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

28 13

6130112815 นางสาว วรรณรัตน์ คงแสง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

28 14

6130160348 นางสาว พนัชกร ชมภูคา

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

28 15

6130161409 นางสาว พัชริดา มุทาพร

กำรจัดกำร(R08)

28 16

6130163274 นางสาว ฟ้าจันทร์ สุภาปุ

กำรตลำด(R11)

28 17

6130164301 นางสาว ธัญรดา แซ่พัว

กำรบัญชีบริหำร(R12)

28 18

6130164963 นาย

อัครินทร์ รุ่งเรือง

กำรบัญชีบริหำร(R12)

28 19

6130165293 นาย

ฐปนก วงศ์ศิริ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

28 20

6130165960 นางสาว วิริยา บุญเปลียน

เอกบดี กิตติวรกาล

ดนุเดช เมืองมณี

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

29

1

6130100299 นางสาว โชติกา เจริญเมฆา

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

29

2

6130100949 นาย

วิชญ์พล นามแก้ว

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

29

3

6130102313 นาย

เชาวริณ ดวงศรี

กำรจัดกำร(R02)

29

4

6130102950 นางสาว วิภาพร ศรีประโคน

กำรจัดกำร(R02)

29

5

6130104308 นางสาว ชลิดา เนตรบรรจง

กำรตลำด(R03)

29

6

6130104944 นางสาว วรรัตน์ เสี้ยมสอน

กำรตลำด(R03)

29

7

6130106301 นางสาว ณัฐธินีย์ ปิติ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

29

8

6130106939 นางสาว สโรชา แก้วดา

29

9

6130108303 นางสาว ฑิฆมั พร บุญเพ็ง

29 10

6130109181 นาย

เอกวัฒน์ แจ่มจารัส

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

29 11

6130110294 นาย

ณัฐภาส ประภาศิริ

กำรบัญชีบริหำร(R13)

29 12

6130112297 นางสาว ดวงกมล พระคุณ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

29 13

6130112823 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

29 14

6130160364 นางสาว พอฤทัย แม้นชัยภูมิ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

29 15

6130161417 นาย

พีรณัฐ อรชุนวงศ์

กำรจัดกำร(R08)

29 16

6130163282 นาย

ภัทธกานต์ นิวาสวุฒิกิจ

กำรตลำด(R11)

29 17

6130164319 นางสาว ธันยพร อุดมสิน

กำรบัญชีบริหำร(R12)

29 18

6130164971 นางสาว อาทิตยา โกมลกุลชร

กำรบัญชีบริหำร(R12)

29 19

6130165315 นางสาว ฐิติยา อ่างสุวรรณ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

29 20

6130165978 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

วริศ ลิ้มรทีพงษ์

ศรุต ชุมตรี

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

30

1

6130100302 นาย

30

2

6130100957 นางสาว วิลาวัณย์ วิชัยศรี

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

30

3

6130102321 นาย

กำรจัดกำร(R02)

30

4

6130102968 นางสาว วิภาวี ปิยมนต์

กำรจัดกำร(R02)

30

5

6130104316 นางสาว ชลิตา สมุทรประภูติ

กำรตลำด(R03)

30

6

6130104952 นางสาว วรัญญา คาอยู่

กำรตลำด(R03)

30

7

6130106319 นางสาว ณัฐนรินทร์ ทองอร่าม

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

30

8

6130106947 นางสาว สลิลทิพย์ เเก้วดา

30

9

6130108311 นางสาว ณัฐภรณ์ ขึ้นภูเขียว

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

30 10

6130110308 นางสาว ณีรภัทร อบชู

กำรบัญชีบริหำร(R13)

30 11

6130110642 นางสาว ภัทรวรินทร์ แสงมาลา

กำรบัญชีบริหำร(R13)

30 12

6130112301 นางสาว ดาราวรรณ พสุทันธ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

30 13

6130112831 นางสาว วริศรา ระพีกุล

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

30 14

6130160372 นางสาว พัชริญา แท่นประมูล

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

30 15

6130161425 นางสาว พุธิตา มีทอง

กำรจัดกำร(R08)

30 16

6130163304 นางสาว ภัทรสุดา จูแพ

กำรตลำด(R11)

30 17

6130164327 นาย

ธีรภัทร โตศิริ

กำรบัญชีบริหำร(R12)

30 18

6130164980 นางสาว อิศริยา ดีนา

กำรบัญชีบริหำร(R12)

30 19

6130165323 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

30 20

6130165986 นางสาว ศศิธร สมคา

ณรัชกร เพชรบางโกระ

เชาว์วรรธน์ จิตรัตน์

ณวพล เอื้อนยิ้ม

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

31

1

6130100311 นางสาว ณัชฌา ศรีสด

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

31

2

6130100965 นางสาว วิสา พานิชวิทิตกุล

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

31

3

6130102330 นางสาว โชษิตา บัวอิน

กำรจัดกำร(R02)

31

4

6130102976 นางสาว เวธกา แสงทับทิม

กำรจัดกำร(R02)

31

5

6130104324 นางสาว ชโลทร ฉินธนทรัพย์

กำรตลำด(R03)

31

6

6130104961 นางสาว วรางคณา จารุชัชวาล

กำรตลำด(R03)

31

7

6130106327 นางสาว ณัฐอารี สืบราช

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

31

8

6130106955 นางสาว สวรส คงประชา

31

9

6130108320 นางสาว ณัฐริกา นิรัตติศัยกุล

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

31 10

6130110316 นางสาว ตริตาภรณ์ บุญฉา

กำรบัญชีบริหำร(R13)

31 11

6130110651 นาย

ภัทรวิชญ์ พรมชน

กำรบัญชีบริหำร(R13)

31 12

6130112319 นาย

ติณณภพ ช่างสาน

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

31 13

6130112840 นางสาว วัชรีวรรณ บุญประครอง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

31 14

6130160381 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

31 15

6130161441 นางสาว รชพัชร อินวิชัย

กำรจัดกำร(R08)

31 16

6130163312 นาย

ภานุวัฒน์ วิเศษถวัลย์

กำรตลำด(R11)

31 17

6130164335 นาย

นพกร หนุนวงษา

กำรบัญชีบริหำร(R12)

31 18

6130165331 นาย

ณัฐการณ์ ฉัตรเงิน

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

31 19

6130165994 นางสาว ศิริสกุล แหม่งปัง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

31 20

6130166851 นางสาว พลอยปภัส พินิจพณิชย์

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

พัทธนันท์ กีรติศักดาพงศ์

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

32

1

6130100329 นางสาว ณัฐกมล มุขเงิน

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

32

2

6130100973 นาย

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

32

3

6130102348 นางสาว ฑิมพิกา จวนเเจ้ง

กำรจัดกำร(R02)

32

4

6130102984 นางสาว ศศิธร เกื้อภักดิ์

กำรจัดกำร(R02)

32

5

6130104332 นาย

ชวกร คุรุชาคร

กำรตลำด(R03)

32

6

6130104979 นางสาว วริศรา พูลผกา

กำรตลำด(R03)

32

7

6130106335 นางสาว ณิชาภา เปีย่ มฟ้า

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

32

8

6130106963 นางสาว สายธาร เทียงธรรม

32

9

6130108338 นางสาว ณิชากร สมบุญ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

32 10

6130110324 นาย

เทพศิลป์ นามราช

กำรบัญชีบริหำร(R13)

32 11

6130110669 นาย

ภาสวินท์ ศิริพงศ์วุฒิ

กำรบัญชีบริหำร(R13)

32 12

6130112327 นาย

ทัตพงศ์ มาศกุล

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

32 13

6130112858 นาย

วันเฉลิม อัปมาเก

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

32 14

6130160399 นางสาว พิมพกานต์ ยศสูงเนิน

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

32 15

6130161468 นางสาว รักษิณา มงคลศิลป์

กำรจัดกำร(R08)

32 16

6130163339 นาย

กำรตลำด(R11)

32 17

6130164343 นางสาว นพจิรา เชื้อเกตุ

กำรบัญชีบริหำร(R12)

32 18

6130165340 นางสาว ณัฐฐา นาคศิริ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

32 19

6130166001 นาย

ศุภกร ช้องทอง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

32 20

6130166869 นาย

พสธร เศรษฐสิริพงศ์

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

วีรกานต์ ฤทธิง์ าม

วรวีร์ นวรัตนศิริ

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

33

1

6130100337 นางสาว ณัฐกฤตา ธูปขุนทด

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

33

2

6130100981 นาย

วีรยุทธ ช่วยเจริญสุข

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

33

3

6130102356 นาย

ณภัทร เอียวภู่

กำรจัดกำร(R02)

33

4

6130102992 นาย

ศิริภิวัฒน์ แสงอุทัศน์

กำรจัดกำร(R02)

33

5

6130104341 นางสาว โชษิตา พุม่ ห้วยรอบ

กำรตลำด(R03)

33

6

6130104987 นางสาว วริษฐา จตุรวรรณ

กำรตลำด(R03)

33

7

6130106343 นาย

เดม่อน ปีเตอร์ แกลโฟร์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

33

8

6130106971 นาย

สิรนาถ กลินบัว

33

9

6130108346 นางสาว ณิชาดา บุตรยศเจริญ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

33 10

6130110332 นางสาว ธนภรณ์ คงเจริญไมตรี

กำรบัญชีบริหำร(R13)

33 11

6130110677 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R13)

33 12

6130112335 นางสาว ธนภร ชุษณะทัศน์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

33 13

6130112866 นาย

วีอนันต์ ทวีธนเจริญกิจ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

33 14

6130160411 นางสาว เพชราภรณ์ วัจนะสวัสดิ์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

33 15

6130161476 นางสาว รัชนก เพชรดาดี

กำรจัดกำร(R08)

33 16

6130163347 นาย

กำรตลำด(R11)

33 17

6130164351 นางสาว นภา อุดมสมบัติรัตนะ

กำรบัญชีบริหำร(R12)

33 18

6130165358 นางสาว ณัฐณิชา ทองแก้ว

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

33 19

6130166010 นาย

ศุภมงคล บัณฑิตวรชัย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

33 20

6130166877 นาย

พีรศิลป์ เลิศศิลป์

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

มติณัฐ ปิน่ ประชาสรร

วรันธร สิงห์กา

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

34

1

6130100345 นางสาว ณัฐชยาน์ ชาญสมิง

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

34

2

6130100990 นาย

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

34

3

6130102364 นางสาว ณยฎา ชุมผล

กำรจัดกำร(R02)

34

4

6130103000 นาย

ศิริยุทธ คะรัมย์

กำรจัดกำร(R02)

34

5

6130104367 นาย

ญาณันธร แจ้งประจักษ์

กำรตลำด(R03)

34

6

6130104995 นางสาว วัชราวรรณ โทนประยูร

กำรตลำด(R03)

34

7

6130106351 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

34

8

6130106980 นางสาว สิรีญา เชื้อดี

34

9

6130108354 นางสาว ณิชาภา ระวิโรจน์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

34 10

6130110341 นางสาว ธมลวรรณ อิมใจ

กำรบัญชีบริหำร(R13)

34 11

6130110685 นางสาว มนสิชา วณิชพลสุข

กำรบัญชีบริหำร(R13)

34 12

6130112343 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

34 13

6130112874 นางสาว เวธกา แสงวิเวก

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

34 14

6130160429 นางสาว ภควรรณ อ่อนมิง

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

34 15

6130161484 นาย

ลภัส ภูษิต

กำรจัดกำร(R08)

34 16

6130163355 นาย

วันชัย สนิทนิตย์

กำรตลำด(R11)

34 17

6130164360 นางสาว นลินภรณ์ วรรณโพธิพ์ ร

กำรบัญชีบริหำร(R12)

34 18

6130165366 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

34 19

6130166028 นางสาว ศุภิสรา สุทธิศิริ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

34 20

6130166885 นางสาว เพ็ญศรี โขดสันเทียะ

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

วีราวัฒน์ พูลผล

ธนดล กัปปะหะ

ธนภูมิ จิตมิตรภาพ

ณัฐพนธ์ อภิรัตนานุสรณ์

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

35

1

6130100353 นาย

35

2

6130101007 นางสาว ศิรประภา ไตรยพันธ์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

35

3

6130102372 นางสาว ณัชชาพร พรหมสุรักษ์

กำรจัดกำร(R02)

35

4

6130103018 นาย

กำรจัดกำร(R02)

35

5

6130104375 นางสาว ญาดา ธนิทธิพันธ์

กำรตลำด(R03)

35

6

6130105002 นางสาว วันวิสาข์ คุ้มเมือง

กำรตลำด(R03)

35

7

6130106360 นางสาว ธนภรณ์ จันทรบุตร

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

35

8

6130106998 นางสาว สุภาวดี หาดแก้ว

35

9

6130108362 นางสาว ดรุณณี ศรแสง

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

35 10

6130110359 นางสาว ธัญญวรรณ ยันตะคุ

กำรบัญชีบริหำร(R13)

35 11

6130110693 นางสาว มัณฑนา อรัญดร

กำรบัญชีบริหำร(R13)

35 12

6130112351 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

35 13

6130112882 นางสาว ศวิตา นามเพ็ง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

35 14

6130160437 นางสาว ภัคจิรา ศรีเรือง

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

35 15

6130161492 นางสาว วธูสิริ มีสมมนต์

กำรจัดกำร(R08)

35 16

6130163363 นาย

ศิรชัช สิริวรรโณทัย

กำรตลำด(R11)

35 17

6130164378 นาย

นักสิทธิ์ จูเมฆา

กำรบัญชีบริหำร(R12)

35 18

6130165374 นางสาว ณัฐพร เจ็นรู้

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

35 19

6130166036 นาย

สรวิศ หอมสินธุ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

35 20

6130166893 นาย

ภานุพงศ์ หัวรักกิจ

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

ณัฐดิษฐ์ คณาเรืองโรจน์

ศุภณัฐ วรศิริ

ธนาทิป พรรคติวงษ์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

36

1

6130100361 นางสาว ณัฐภัสสร สร้อยพลอย

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

36

2

6130101015 นางสาว ศิริภรณ์ ชมโคกสูง

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

36

3

6130102381 นางสาว ณัฎฐณิชา เกิดสุวรรณ์

กำรจัดกำร(R02)

36

4

6130103026 นางสาว ศุภนิดา นิติภานนท์

กำรจัดกำร(R02)

36

5

6130104383 นางสาว ฐิตารีย์ เพ็ชรศักดา

กำรตลำด(R03)

36

6

6130105011 นางสาว วารุณี เรืองสวัสดิ์

กำรตลำด(R03)

36

7

6130106378 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

36

8

6130107005 นางสาว สุมิตรา ทะนันตา

36

9

6130108371 นาย

ธนภูมิ ไชยมุติ

ธนดล แก้วโมรา

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

36 10

6130110367 นางสาว ธิดารัตน์ กนกชัชวาล

กำรบัญชีบริหำร(R13)

36 11

6130110707 นางสาว ยอดขวัญ แช่มชืน

กำรบัญชีบริหำร(R13)

36 12

6130112360 นางสาว ธนาภรณ์ นักดนตรี

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

36 13

6130112891 นางสาว ศศิวรรณ สีแสง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

36 14

6130160445 นางสาว ภัคธีมา บุญโชติอนันต์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

36 15

6130161514 นางสาว วรินทร บุญเทียน

กำรจัดกำร(R08)

36 16

6130163371 นาย

กำรตลำด(R11)

36 17

6130164386 นางสาว นันท์พิตรา อัครมงคลพร

กำรบัญชีบริหำร(R12)

36 18

6130165382 นาย

ณัฐพล บุญจันทร์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

36 19

6130166044 นาย

สรศักดิ์ ชูเถือน

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

36 20

6130166907 นางสาว วนิดา ธรรมเนียมดี

ศุภกฤต เรืองมณีชัชวาล

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

37

1

6130100370 นาย

37

2

6130101023 นางสาว ศิริวรรณ เรือนเย็น

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

37

3

6130102399 นางสาว ณัฎฐณิชา อนันตชานนท์

กำรจัดกำร(R02)

37

4

6130103034 นาย

กำรจัดกำร(R02)

37

5

6130104391 นางสาว ณฐพร แจ้งคง

กำรตลำด(R03)

37

6

6130105029 นางสาว วิราวรรณ ดีมัน

กำรตลำด(R03)

37

7

6130106386 นางสาว ธัญชนก เครือวิเสน

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

37

8

6130107013 นาย

สุเมธ จารุดิลกกุล

37

9

6130108389 นาย

ธนเดช ธรรมศิริ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

37 10

6130110375 นาย

นนทนัตถ์ จาสัตย์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

37 11

6130110723 นาย

รุ่งนิรันดร์ จิตอาวร

กำรบัญชีบริหำร(R13)

37 12

6130112378 นางสาว ธนาภา จันทร์งาม

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

37 13

6130112904 นางสาว ศศิวิมล งามระลึก

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

37 14

6130160461 นางสาว ภัณฑิรา คงชยุตรานนท์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

37 15

6130161557 นางสาว วิภาดา ด่านนา

กำรจัดกำร(R08)

37 16

6130163380 นาย

กำรตลำด(R11)

37 17

6130164394 นางสาว นันทิศา เดียรประโคน

กำรบัญชีบริหำร(R12)

37 18

6130165391 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

37 19

6130166052 นางสาว สโรชา กองตองกาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

37 20

6130166915 นางสาว วรรษมน นาคสวัสดิ์

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

ณัฐวุฒิ มานะตั้ง

ศุภวิชญ์ บุตรเวส

ศุภณัฐ อ้นชม

ณัฐวรรธน์ จตุรพิธพร

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

38

1

6130100388 นางสาว ดรุณี บุญยืน

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

38

2

6130101031 นาย

ศิวัช ปาวะรีย์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

38

3

6130102402 นาย

ณัฐกร วงษ์สิงห์

กำรจัดกำร(R02)

38

4

6130103042 นางสาว ศุภาวรรณ ศรทิพย์

กำรจัดกำร(R02)

38

5

6130104405 นางสาว ณอุนนดา แจ้งตระกูล

กำรตลำด(R03)

38

6

6130105037 นาย

กำรตลำด(R03)

38

7

6130106394 นางสาว ธัญญรักษ์ บัวเพชร

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

38

8

6130107021 นางสาว สุวดี เลิศศิริ

38

9

6130108397 นาย

ธนภาค โชติกประคัลภ์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

38 10

6130110383 นาย

นราวิชญ์ นิตย์เจริญ

กำรบัญชีบริหำร(R13)

38 11

6130110731 นางสาว รุ่งอรุณ วัฒนสุข

กำรบัญชีบริหำร(R13)

38 12

6130112386 นางสาว ธมนวรรณ อินทรีย์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

38 13

6130112912 นางสาว ศศิโสม สงทอง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

38 14

6130160470 นางสาว ภาริวดี ภัทรรัฐนันท์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

38 15

6130161573 นางสาว ศาทินันท์ หมืนอินทร์

กำรจัดกำร(R08)

38 16

6130163398 นาย

กำรตลำด(R11)

38 17

6130164408 นางสาว นันวิกา ธนาศรีพร

กำรบัญชีบริหำร(R12)

38 18

6130165404 นางสาว ณัฐสุดา สมัยกลาง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

38 19

6130166061 นางสาว สโรชา เขียดนิล

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

38 20

6130166923 นาย

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

วีรภัทร ชูเมือง

ศุภเดช ธนากรปิน่ ทอง

ศรณรงค์ สินสัตย์

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

39

1

6130100396 นางสาว ดลฤดี สิงห์ทอง

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

39

2

6130101040 นางสาว ศุภนิดา พันธุพ์ งษ์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

39

3

6130102411 นางสาว ณัฐณิชา ฆะสันต์

กำรจัดกำร(R02)

39

4

6130103051 นาย

กำรจัดกำร(R02)

39

5

6130104413 นางสาว ณัฐกมล พรงาม

กำรตลำด(R03)

39

6

6130105045 นางสาว วีรานันท์ กิจพ่วงสุวรรณ

กำรตลำด(R03)

39

7

6130106408 นางสาว ธันยพร ตันติกุล

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

39

8

6130107030 นางสาว สุวภัทร นาคสุด

39

9

6130108401 นางสาว ธนัชญา พิศาลพงศกร

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

39 10

6130110391 นางสาว น้าฝน สัมฤทธิ์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

39 11

6130110740 นางสาว วนาทิพย์ เกียรตินันท์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

39 12

6130112394 นางสาว ธัญจิรา ชนินทร์วณิชย์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

39 13

6130112921 นางสาว ศิรินภา แก้วประการ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

39 14

6130160488 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

39 15

6130161590 นางสาว ศิรภาดา อนันศรี

กำรจัดกำร(R08)

39 16

6130163401 นางสาว ศุภิสรา แดงศรี

กำรตลำด(R11)

39 17

6130164416 นางสาว น้าฝน แตงสี

กำรบัญชีบริหำร(R12)

39 18

6130165412 นางสาว ตวิษา พุม่ ประดิษฐ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

39 19

6130166079 นางสาว สิริยากร เศษสุวรรณ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

39 20

6130166931 นางสาว สิริกาญจน์ ดีลุนชัย

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

สมรักษ์ อินทสาร

ภูริณัฐ ชัยเดช

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

40

1

6130100400 นาย

ทักษ์ดนัย นาลา

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

40

2

6130101058 นาย

ศุภวิชญ์ เทียนศิริวงศากุล

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

40

3

6130102429 นาย

ณัฐพล พิกุลทอง

กำรจัดกำร(R02)

40

4

6130103069 นางสาว สรัลชนา ก้อนนาค

กำรจัดกำร(R02)

40

5

6130104421 นาย

กำรตลำด(R03)

40

6

6130105053 นางสาว ศศิกานต์ แป้นประสิทธิ์

กำรตลำด(R03)

40

7

6130106416 นางสาว ธารารัตน์ ธนัทสิริสิญจ์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

40

8

6130107048 นางสาว แสงแก้ว พรหมโณ

40

9

6130108419 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

ณัฐชนน สมวงศ์

ธนาวุฒิ ณรงค์ชัย

40 10

6130110405 นางสาว นิชาภา สิทธิพันธ์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

40 11

6130110758 นางสาว วนิดา เกิดวิเชียร

กำรบัญชีบริหำร(R13)

40 12

6130112408 นาย

ธัญพล สมจิตรชอบ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

40 13

6130112939 นาย

ศิลปิน อาพาส

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

40 14

6130160496 นางสาว มนพร ก้อนคา

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

40 15

6130161603 นาย

กำรจัดกำร(R08)

40 16

6130163428 นางสาว สิริกมน ท่วมประจักษ์

40 17

6130164424 นาย

บรรณสรณ์ หอมธานีศรีเรืองพันธ์ กำรบัญชีบริหำร(R12)

40 18

6130165421 นาย

ตะวัน งามภักดี

40 19

6130166087 นางสาว สุจิตรา ดึงกระโทก

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

40 20

6130166940 นางสาว สิริลักษณ์ หาญเหีย้ ม

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

ศุภเกียรติ ขาสาคร

กำรตลำด(R11)

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

41

1

6130100418 นางสาว ทิพวรรณ พันธ์ไทย

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

41

2

6130101066 นางสาว สมฤทัย นนท์ตา

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

41

3

6130102437 นาย

กำรจัดกำร(R02)

41

4

6130103077 นางสาว สโรชา วงษ์วิเชียร

กำรจัดกำร(R02)

41

5

6130104430 นางสาว ณัฐชา พันพรหม

กำรตลำด(R03)

41

6

6130105061 นางสาว ศิริลักษณ์ น้อยโสภณ

กำรตลำด(R03)

41

7

6130106424 นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ครุธ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

41

8

6130107056 นาย

41

9

6130108427 นางสาว ธยานี จารูญพงษ์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

41 10

6130110413 นางสาว เบญญา หิรัญพฤกษ์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

41 11

6130110766 นางสาว วรรณวิสา เจ๊กมะดัน

กำรบัญชีบริหำร(R13)

41 12

6130112416 นาย

ธีรนันท์ ตรีอินทอง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

41 13

6130112947 นาย

ศิวกร เทพานวล

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

41 14

6130160500 นางสาว มนัสนันท์ แซ่เอี๊ยว

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

41 15

6130161611 นาย

กำรจัดกำร(R08)

41 16

6130163436 นางสาว สิริวิมล แดงโพธิช์ า

กำรตลำด(R11)

41 17

6130164432 นางสาว บุญนิตา เศวตดุลย์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

41 18

6130165439 นาย

เตชิต บวรปรีชาชัย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

41 19

6130166095 นาย

สุรเชษฐ์ ขออนุรักษ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

41 20

6130166958 นาย

สุรเชษฐ์ พันธ์พงษ์สานนท์

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

ทวีศักดิ์ พรช่วยกอบกุล

อธิการ ขันชัย

สรธร ปิน่ อยู่

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

42

1

6130100434 นาย

ธนภัส จาปาทอง

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

42

2

6130101074 นาย

สัณห์ โสวัณณะ

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

42

3

6130102445 นางสาว ทิพวรรณ อยู่เย็น

กำรจัดกำร(R02)

42

4

6130103085 นางสาว สิรภัทร ชัยพันธุ์

กำรจัดกำร(R02)

42

5

6130104448 นางสาว ณัฐธิดา ศรีโรบล

กำรตลำด(R03)

42

6

6130105070 นางสาว ศุภวรรณ จังหวะเลิศ

กำรตลำด(R03)

42

7

6130106432 นาย

ธิติพล จันทสงเคราะห์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

42

8

6130107064 นาย

อนุชา ทวีแสง

42

9

6130108435 นางสาว ธัญวรัตน์ แก้วเพ็ง

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

42 10

6130110421 นาย

ปฏิญา เอียมสะอาด

กำรบัญชีบริหำร(R13)

42 11

6130110774 นางสาว วรัญญา จันทะวงษ์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

42 12

6130112424 นาย

ธีรภัทร ทวีวิไลศิริกุล

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

42 13

6130112955 นาย

สรวิชญ์ คล้ายเพ็ชร

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

42 14

6130160518 นางสาว เมรณี มรรคผล

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

42 15

6130161620 นาย

กำรจัดกำร(R08)

42 16

6130163444 นางสาว สุภาภรณ์ จันทะคุณ

กำรตลำด(R11)

42 17

6130164441 นางสาว บุญสิตา โนนน้อย

กำรบัญชีบริหำร(R12)

42 18

6130165447 นางสาว ธนพร สินเพ็ง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

42 19

6130166109 นาย

สุวิจักขณ์ อินทรารักษ์สกุล

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

42 20

6130166974 นาย

อนันต์สิทธิ์ ปิยะโอสถสรรค์

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

สหรัฐ พลารักษ์

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

43

1

6130100442 นาย

43

2

6130101082 นางสาว สิรีธร เกษมศรี

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

43

3

6130102453 นาย

ธนพนธ์ รุ่งถาวรวงศ์

กำรจัดกำร(R02)

43

4

6130103093 นางสาว สิริยากร แสนกิตตะ

กำรจัดกำร(R02)

43

5

6130104456 นาย

ณัฐพล กอสวัสดิ์พัฒน์

กำรตลำด(R03)

43

6

6130105088 นาย

สมภพ แก้วสว่าง

กำรตลำด(R03)

43

7

6130106441 นาย

ธีรภัทร์ โบราศรี

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

43

8

6130107072 นาย

อนุรักษ์ ติยะวิสุทธิศ์ รี

43

9

6130108443 นาย

ธารงค์กุล ฐิติเวศน์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

ธนวัฒน์ อยู่เล็ก

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

43 10

6130110430 นางสาว ปณิษา นาคะปักษิณ

กำรบัญชีบริหำร(R13)

43 11

6130110782 นางสาว วริศรา เสริมพงศ์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

43 12

6130112432 นาย

นนทวรรธ ปรีชา

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

43 13

6130112963 นาย

สหรัถ ภูษี

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

43 14

6130160534 นางสาว รัตนาพร เหล่าเมืองกลาง

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

43 15

6130161638 นางสาว สาริศา สอนดี

กำรจัดกำร(R08)

43 16

6130163461 นางสาว อรยา ต่ายสันเทียะ

กำรตลำด(R11)

43 17

6130164459 นางสาว ปนัดดา สละ

กำรบัญชีบริหำร(R12)

43 18

6130165455 นางสาว ธนภรณ์ ขวัญแพ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

43 19

6130166117 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

43 20

6130166982 นางสาว อวัสดา เชิดชู

เสฏฐนันท์ พลพิลา

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

44

1

6130100451 นางสาว ธมลวรรณ เล้าคิมสวัสดิ์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

44

2

6130101091 นางสาว สุจิตตรา ทรานุรักษ์กุล

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

44

3

6130102461 นางสาว ธนวรรณ อาทิตย์ประทานพร

กำรจัดกำร(R02)

44

4

6130103107 นางสาว สุกฤตา เกื้อกูลศาสนกิจ

กำรจัดกำร(R02)

44

5

6130104464 นาย

เดชกรณ์ โกศลสุรเสนีย์

กำรตลำด(R03)

44

6

6130105096 นาย

สรณัฐ พลภาคภูมิ

กำรตลำด(R03)

44

7

6130106459 นางสาว นภสร ทิพย์ทวีชาญ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

44

8

6130107081 นางสาว อโนชา สุวรรณชาติ

44

9

6130108451 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

ธีรพัฒน์ กันหาภัย

44 10

6130110448 นางสาว ปนัดดา เสาวกุล

กำรบัญชีบริหำร(R13)

44 11

6130110791 นาย

วัชรพล สว่างอารมย์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

44 12

6130112441 นาย

นนทัช บุญเลิศ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

44 13

6130112971 นาย

สารัตถะ อมรศิลป์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

44 14

6130160569 นางสาว วันวิสา ธราธรอนันต์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

44 15

6130161646 นางสาว สิริมนต์ ศิริรมย์

กำรจัดกำร(R08)

44 16

6130163479 นางสาว อรอนงค์ ใจองอาจ

กำรตลำด(R11)

44 17

6130164467 นาย

ประกาศิทย์ แสงคา

กำรบัญชีบริหำร(R12)

44 18

6130165463 นาย

ธนภัทธ์ ศักดิ์อุบล

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

44 19

6130166125 นางสาว หทัยภัทร แสงดาว

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

44 20

6130166991 นางสาว อัจฉริยา โชคสุวัฒนสกุล

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

45

1

6130100469 นาย

45

2

6130101104 นางสาว สุดาพร ศิริสุข

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

45

3

6130102470 นางสาว ธนาภรณ์ แสนโสดา

กำรจัดกำร(R02)

45

4

6130103115 นาย

กำรจัดกำร(R02)

45

5

6130104472 นางสาว ตติญา จาดพันธ์อินทร์

กำรตลำด(R03)

45

6

6130105100 นางสาว สิรันญา แก้วดวงเทียน

กำรตลำด(R03)

45

7

6130106467 นาย

นวดล ไพโรจน์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

45

8

6130107099 นาย

อภิวัชร วรภาพ

45

9

6130108460 นางสาว นนทิชา กิงแก้ว

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

45 10

6130110456 นางสาว ปภาวรินทร์ ศรีสวัสดิ์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

45 11

6130110804 นางสาว วิชญาดา บุญญานนท์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

45 12

6130112459 นางสาว นภัสสร เนตรมณี

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

45 13

6130112980 นางสาว สิรินรัตน์ ใจแข็ง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

45 14

6130160577 นางสาว วาสินี เล็กเลอสินธุ์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

45 15

6130161654 นางสาว สุจิตรา เนืองเนาวนิตย์

45 16

6130162529 นางสาว ไอราวรรณ ดาวงค์

กำรจัดกำร(R08)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

45 17

6130163029 นาย

กำรตลำด(R11)

45 18

6130164475 นางสาว ปาลีรัฐ สุภาพ

กำรบัญชีบริหำร(R12)

45 19

6130165480 นางสาว ธนัชชา พรวิไลชัยสกุล

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

45 20

6130166141 นางสาว อภิสรา ขาวสุข

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ธราเทพ โยมงาม

สุขุม ศักดิ์สมบูรณ์ชัย

กฤตภาส พันธุม์ ณี

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

46

1

6130100477 นางสาว ธัญกัญจน์ บุนกาลกุล

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

46

2

6130101121 นางสาว สุปรียา โวหารกล้า

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

46

3

6130101309 นางสาว อาทิตยา ทิพย์สวัสดิ์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

46

4

6130102488 นางสาว ธมลวรรณ ขอนทอง

กำรจัดกำร(R02)

46

5

6130103131 นางสาว สุชานันท์ เจริญสมสกุล

กำรจัดกำร(R02)

46

6

6130104481 นาย

กำรตลำด(R03)

46

7

6130105126 นางสาว สิริรัตน์ ใจศล

กำรตลำด(R03)

46

8

6130106475 นางสาว นัชชา ปลายเนตร

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

46

9

6130107102 นางสาว อมรรัตน์ พุม่ บัว

ธนกร เกตุแก้ว

46 10

6130108478 นางสาว นภาพร ลายสนธิ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

46 11

6130110464 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R13)

46 12

6130110812 นางสาว วิชญาดา รัตนพิลาศวานิช

กำรบัญชีบริหำร(R13)

46 13

6130112467 นางสาว นฤมล พฤกษา

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

46 14

6130112998 นางสาว สุจินันท์ เดชวัน

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

46 15

6130160585 นางสาว วิจิตรา สัยเกตุ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

46 16

6130161671 นางสาว สุพัตรา ไกสมจิตร์

กำรจัดกำร(R08)

46 17

6130163053 นางสาว คุณัญญา คงศรีสวัสดิ์

กำรตลำด(R11)

46 18

6130164483 นาย

ผลวัต ปรีดาวิจิตรกุล

กำรบัญชีบริหำร(R12)

46 19

6130165498 นาย

ธนัชพงศ์ ไตรเศวตสิทธิ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

46 20

6130166150 นางสาว อรอินทุ์ เอมอิม

ปราการ เพชรรุณ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

47

1

6130100485 นางสาว ธัญชนก อิสริยเตชะ

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

47

2

6130101139 นางสาว สุภัสสรา ยงประเดิม

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

47

3

6130101317 นางสาว อินทิรา อาชญาทา

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

47

4

6130102496 นาย

กำรจัดกำร(R02)

47

5

6130103140 นางสาว สุทธิดา ดวงดาว

กำรจัดกำร(R02)

47

6

6130104499 นาย

กำรตลำด(R03)

47

7

6130105134 นางสาว สุชานันท์ แสนจันทร์

กำรตลำด(R03)

47

8

6130106483 นางสาว นันทวรรณ ชูเงิน

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

47

9

6130107111 นางสาว อมิตวรรณ ภักดีพิน

ธรรพ์ณธร งาพาณิชย์วัฒน์

ธนธรณ์ แสงวัง

47 10

6130108486 นางสาว นิชาภา เทวศักดิ์รักษา

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

47 11

6130110472 นางสาว ปราญชลี ไทยคา

กำรบัญชีบริหำร(R13)

47 12

6130110821 นางสาว วิณัฐสิณีย์ สุดใจ

กำรบัญชีบริหำร(R13)

47 13

6130112475 นางสาว นันทิชา แช่มใส

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

47 14

6130113005 นางสาว สุชานัน เทียนมี

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

47 15

6130160593 นางสาว วิภาดา โสมูล

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

47 16

6130161689 นางสาว สุภัทริดา ปัญญาคม

กำรจัดกำร(R08)

47 17

6130163061 นางสาว จินทภา เผ่าพงศ์เจริญ

กำรตลำด(R11)

47 18

6130164491 นาย

พงศกร นิมิตสถาพร

กำรบัญชีบริหำร(R12)

47 19

6130165501 นาย

ธัชพล สะอาดเอียม

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

47 20

6130166168 นาย

อัษฎาวุธ กลยนี

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

48

1

6130100493 นางสาว ธัญญาทิพย์ สุกกระจ่าง

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

48

2

6130101147 นางสาว สุภาวิดา หมืนศรี

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

48

3

6130101325 นาย

โอภาศ บารุงราษฎร์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

48

4

6130102500 นาย

ธีรภัทร ดวงหิรัญ

กำรจัดกำร(R02)

48

5

6130103158 นาย

สุทธิพัฒน์ สุรวัฒนาวรรณ

กำรจัดกำร(R02)

48

6

6130104502 นางสาว ธนพร ตั้งรัตนวิชิต

กำรตลำด(R03)

48

7

6130105142 นางสาว สุชานาถ ภูว่ พงษ์ศิริ

กำรตลำด(R03)

48

8

6130106491 นางสาว นิชาภัทร ผิวอ่อน

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

48

9

6130107129 นางสาว อรนลิน สืบศรี

48 10

6130108494 นางสาว นิรมล พงษ์พัฒนา

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

48 11

6130110481 นางสาว ปัญจม์พร อุทัยรังศรีเลิศ

กำรบัญชีบริหำร(R13)

48 12

6130110839 นางสาว วิภาวรรณ ปานคง

กำรบัญชีบริหำร(R13)

48 13

6130112483 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

48 14

6130113013 นางสาว สุทธิดา แบงชัยภูมิ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

48 15

6130160607 นางสาว ศศิธร ทวีพรสวรรค์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

48 16

6130161697 นางสาว สุภาพร มังคัง

กำรจัดกำร(R08)

48 17

6130163070 นางสาว จิราวรรณ ปัตตะสงคราม

กำรตลำด(R11)

48 18

6130164505 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R12)

48 19

6130165510 นางสาว ธัญชนก พงษ์สมถ้อย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

48 20

6130166176 นางสาว อารียา แต้นุกูล

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

นิกอฟฟาริด ดือราเเม

พงศธร วงศ์ทิม

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

49

1

6130100507 นางสาว ธัญรดี ใจตรง

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

49

2

6130101155 นางสาว สุมานัน เทียนกระจ่าง

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

49

3

6130102518 นาย

ธีระวัฒน์ แก้วคากอง

กำรจัดกำร(R02)

49

4

6130103166 นางสาว สุพัฒนา อมรส่งเจริญ

กำรจัดกำร(R02)

49

5

6130104511 นางสาว ธนวรรณ วงศ์โอฬาร

กำรตลำด(R03)

49

6

6130105151 นางสาว สุดารัตน์ บุญประดับ

กำรตลำด(R03)

49

7

6130105304 นางสาว อริสรา เเผติตะ

กำรตลำด(R03)

49

8

6130106505 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

49

9

6130107137 นางสาว อรอุษา ละมุลเรียบ

นิติธร พรมดง

49 10

6130108508 นางสาว บัวชมพู ไชยอรรถ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

49 11

6130110499 นางสาว ปาณิสรา จารุวงศธร

กำรบัญชีบริหำร(R13)

49 12

6130110847 นางสาว วิภาวี มอญเก่า

กำรบัญชีบริหำร(R13)

49 13

6130112491 นางสาว นิภาพร เสพคง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

49 14

6130113021 นางสาว สุทธินันท์ ปราบไกรษี

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

49 15

6130160615 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

49 16

6130161701 นางสาว สุวนันท์ คาดี

กำรจัดกำร(R08)

49 17

6130163088 นางสาว ชนิภา สงค์ทอง

กำรตลำด(R11)

49 18

6130164513 นางสาว พรกนก แซ่โง้ว

กำรบัญชีบริหำร(R12)

49 19

6130165528 นางสาว ธัญญารส แม่นปืน

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

49 20

6130166184 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

ศักย์ศรณ์ ศรีชาย

อิทธิเชษฐ์ อินทรสมบัติ

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

50

1

6130100515 นางสาว ธิจิรัตน์ ดีประเสริฐ

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

50

2

6130101163 นางสาว สุมารินทร์ กระบิน

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

50

3

6130102526 นาย

นพณัฐ กองอิน

กำรจัดกำร(R02)

50

4

6130103174 นาย

อนุวัตร ธาระกุล

กำรจัดกำร(R02)

50

5

6130104529 นางสาว ธัญวรัตม์ เจนเกตุวินิตย์

กำรตลำด(R03)

50

6

6130105169 นางสาว สุนันวดี น้อยพันธุ์

กำรตลำด(R03)

50

7

6130105312 นางสาว อาภาภัทร มะโนชัย

กำรตลำด(R03)

50

8

6130106513 นางสาว นุสบา ศาสตรประเสริฐ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

50

9

6130107145 นางสาว อริษา ลุงมะณี

50 10

6130108516 นางสาว บุณยาพร สอนคา

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

50 11

6130110502 นางสาว ปาริฉัตร พุกไพร

กำรบัญชีบริหำร(R13)

50 12

6130110855 นางสาว วิราวรรณ สิงห์ชัย

กำรบัญชีบริหำร(R13)

50 13

6130112505 นางสาว นิสารัตน์ น้อยสวัสดิ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

50 14

6130113030 นางสาว สุธิดา ชมโชค

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

50 15

6130160623 นางสาว ศุจีราภรณ์ เนตรนิลวีรโชติ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

50 16

6130161727 นาย

กำรจัดกำร(R08)

50 17

6130163100 นางสาว ฐิญาพร นิสัยกล้า

กำรตลำด(R11)

50 18

6130164521 นางสาว พรภิชา ธนาวรรณ

กำรบัญชีบริหำร(R12)

50 19

6130165536 นางสาว ธัญญารัตน์ ชืนทองมอญ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

50 20

6130166672 นางสาว กรรณพร สุทินเผือก

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

อาพล แวมประชา

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

51

1

6130100523 นาย

ธีรชัย ทองหงษ์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

51

2

6130101171 นาย

สุเมธี จันทวารีย์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

51

3

6130102534 นาย

นฤภูมิ สุพรรณพงค์

กำรจัดกำร(R02)

51

4

6130103182 นางสาว อรรัมภา เอียมสอาด

กำรจัดกำร(R02)

51

5

6130104537 นางสาว ธันยธร เกิดเจริญพร

กำรตลำด(R03)

51

6

6130105177 นางสาว สุนิตา เหิมสารจอด

กำรตลำด(R03)

51

7

6130106521 นางสาว บุญญิสา พ้นพาล

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

51

8

6130107153 นาย

51

9

6130108524 นางสาว บุษยา สุทุม

อัครพล ปรีมนวงศ์

51 10

6130108656 นางสาว ปาริชาต เมืองฉาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

51 11

6130110511 นางสาว ปาลินี สงวนเกียรติชัย

กำรบัญชีบริหำร(R13)

51 12

6130110863 นางสาว ศศิกานต์ จันพา

กำรบัญชีบริหำร(R13)

51 13

6130112513 นางสาว นุชรีย์ ผิวเหลือง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

51 14

6130113048 นางสาว สุพิชญา นาคทองแก้ว

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

51 15

6130160631 นางสาว สกุณา แก้วแหร้

51 16

6130162022 นางสาว กิติญา บัวทอง

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

51 17

6130163118 นาย

กำรตลำด(R11)

51 18

6130164530 นางสาว พลอยพิชญ์ สุขีประเสริฐ

กำรบัญชีบริหำร(R12)

51 19

6130165544 นางสาว ธันยพร เอียมละออ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

51 20

6130166681 นางสาว กรรณิการ์ หมืนแก้ว

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

ณพวัฒน์ บุบผาชืน

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

52

1

6130100531 นาย

นนทกร กันทะราช

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

52

2

6130101180 นาย

เสริมวิทย์ กลาสกุล

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

52

3

6130102542 นาย

นันทภพ ตั้งเกียรติวุฒิ

กำรจัดกำร(R02)

52

4

6130103191 นางสาว อรวรรณ เปาอินทร์

กำรจัดกำร(R02)

52

5

6130104545 นางสาว ธันวาพร ใจเกษม

กำรตลำด(R03)

52

6

6130105185 นางสาว สุประวีณ์ บัวเนียม

กำรตลำด(R03)

52

7

6130106530 นางสาว เบญจวรรณ คาเงิน

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

52

8

6130107161 นางสาว อาทิตยา ทิศกระโทก

52

9

6130108532 นางสาว ปฏิมา มะลิวัลย์

52 10

6130108664 นางสาว ปิยะธิดา บุปผาพ่วง

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

52 11

6130110529 นางสาว ปิยนุช แซ่ตัน

กำรบัญชีบริหำร(R13)

52 12

6130110871 นางสาว ศิริลักษณ์ เสาโมก

กำรบัญชีบริหำร(R13)

52 13

6130112521 นางสาว บัณฑิตา โสมกูล

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

52 14

6130113056 นางสาว สุรกัญญา สาวงศ์นาม

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

52 15

6130160640 นางสาว สมปรารถนา โสภา

52 16

6130162031 นางสาว กุลนันท์ กาลเจริญ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

52 17

6130163126 นางสาว ณัฐนรี ยิ้มเจริญ

กำรตลำด(R11)

52 18

6130164548 นางสาว พัชรพร จักรีลา

กำรบัญชีบริหำร(R12)

52 19

6130165552 นางสาว ธีนาพร ภูช่ ัย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

52 20

6130166699 นาย

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

กฤษฎา ใจชุ่มชืน

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

53

1

6130100540 นางสาว นริศรา พ่วงปาน

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

53

2

6130101198 นางสาว เสาวลักษณ์ ประชุมรักษ์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

53

3

6130102551 นางสาว นิธิพร บาเพ็ญแพทย์

กำรจัดกำร(R02)

53

4

6130103204 นางสาว อรอนงค์ แสงทิม

กำรจัดกำร(R02)

53

5

6130104553 นางสาว ธิดารัตน์ กฤตยามงคลชัย

กำรตลำด(R03)

53

6

6130105193 นางสาว สุปรีญา อย่างกลัน

กำรตลำด(R03)

53

7

6130106548 นางสาว ปนัดดา ซอหนองบัว

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

53

8

6130107170 นางสาว อาทิตยาพร เทพทอง

53

9

6130108541 นางสาว ปทิตา ฟองสมุทร

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

53 10

6130108672 นาย

53 11

6130110537 นางสาว ปิยมาภรณ์ กาญจนเกตุ

กำรบัญชีบริหำร(R13)

53 12

6130110880 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R13)

53 13

6130112530 นางสาว บุญยา สุวรรณโณ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

53 14

6130113064 นาย

อภิภู นิลรัตน์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

53 15

6130160666 นาย

สหัสวรรษ ไกรนรา

53 16

6130162049 นางสาว เขมณัฎฐ์ หิรัญวัฒน์ธนากร

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

53 17

6130163142 นาย

กำรตลำด(R11)

53 18

6130164556 นางสาว พิมพ์ธากาญจน์ บุญชะม้อย

กำรบัญชีบริหำร(R12)

53 19

6130165561 นาย

นพฤทธิ์ นุชิตประสิทธิชัย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

53 20

6130166702 นาย

กฤษณ ธนูทอง

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

พงศธร จันทร์เจริญ

ศุภกฤต งิ้วสระ

ตรีปพัฒน์ ชัยวราพุฒิพัชร

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

54

1

6130100558 นางสาว นวพร รอดเอียม

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

54

2

6130101201 นางสาว อนุธิดา สงวนศิลป์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

54

3

6130102569 นางสาว นินี ตั๊นเจริญ

กำรจัดกำร(R02)

54

4

6130103212 นางสาว อักษิกา ปลิวมา

กำรจัดกำร(R02)

54

5

6130104561 นาย

กำรตลำด(R03)

54

6

6130105207 นางสาว สุภัสสรา จุฑามณีกุล

กำรตลำด(R03)

54

7

6130106556 นาย

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

54

8

6130107188 นางสาว อารียา โชติจันทึก

54

9

6130108559 นางสาว ปนัดดา กาดกอง

ธิติพันธ์ เขียวชะอุ่มงาม

ประจักษ์ โพธิเ์ หลือ

54 10

6130108681 นางสาว พรธิดี ภูช่ ้าง

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

54 11

6130110545 นางสาว ปุณยวีร์ บุณยะวันตัง

กำรบัญชีบริหำร(R13)

54 12

6130110898 นางสาว สมใจ เหลืองอ่อน

กำรบัญชีบริหำร(R13)

54 13

6130112548 นางสาว ประทานพร โสสีทา

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

54 14

6130113072 นาย

อภิสิทธิ์ เกทะโร

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

54 15

6130160674 นาย

สันติราษฎร์ เสนาวุฒิ

54 16

6130162057 นางสาว คณาภรณ์ นิมขา

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

54 17

6130163151 นาย

กำรตลำด(R11)

54 18

6130164564 นางสาว พิมพรรณ รัตนสมประดิษฐ์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

54 19

6130165579 นางสาว นฤติกาลชล ลี้ทรงศักดิ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

54 20

6130166711 นางสาว กฤษณา ปิยะอภินันท์

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

ธนพนธ์ ศรีบูรพา

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

55

1

6130100566 นางสาว นัชชา ขวัญดี

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

55

2

6130101210 นางสาว อภิญญา กุลบุญญา

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

55

3

6130102577 นางสาว นุชรีย์ บัวอิน

กำรจัดกำร(R02)

55

4

6130103221 นางสาว อาทิตยา แตงทอง

กำรจัดกำร(R02)

55

5

6130104570 นาย

ธีรภัทร์ มณีศิริ

กำรตลำด(R03)

55

6

6130105215 นางสาว สุมิตา ว่องวันดี

กำรตลำด(R03)

55

7

6130106564 นางสาว ปวีณ์นุช จันทร์อุดม

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

55

8

6130107196 นางสาว อิษยา สุขสมนึก

55

9

6130108567 นางสาว ปพิชญา แพงผา

55 10

6130108699 นางสาว พรรณวดี พรรณพิพัฒน์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

55 11

6130110553 นาย

กำรบัญชีบริหำร(R13)

55 12

6130110901 นางสาว สโรชา ศิริแพทย์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

55 13

6130112556 นางสาว ปริยดา ชุติมาภรณ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

55 14

6130113081 นางสาว อรรัมพา บุญทรง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

55 15

6130160682 นางสาว สาธิดา สายสินธุ์

55 16

6130162065 นางสาว จันทร์ทิพย์ ชืนใจดี

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

55 17

6130163169 นางสาว นพรัตน์ วันตา

กำรตลำด(R11)

55 18

6130164572 นางสาว พิมพิศา ชนาวุธ

กำรบัญชีบริหำร(R12)

55 19

6130165587 นางสาว นาริน ลิตขบ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

55 20

6130166729 นางสาว จริยวรรณ ดวงพล

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

เปรม ชัยขรรค์เมือง

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

56

1

6130100574 นาย

56

2

6130101228 นางสาว อภิญญา บุญทิน

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

56

3

6130102585 นางสาว ปภัสรา ศรีสังข์

กำรจัดกำร(R02)

56

4

6130103239 นางสาว อารยา แก้วอุดร

กำรจัดกำร(R02)

56

5

6130104588 นางสาว นรมน ประวรรณะ

กำรตลำด(R03)

56

6

6130105223 นาย

กำรตลำด(R03)

56

7

6130106572 นางสาว ปัทมวรรณ ง้อสุรเชษฐ์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)

56

8

6130107200 นางสาว อุบลวรรณ อรรถเสถียร

56

9

6130108575 นางสาว ปพิชญา ราตรีวิจิตร์

นิธิกร ศรีทอง

สุรศักดิ์ ถินวัลย์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

56 10

6130108711 นางสาว พัชรินทร์ ฝ่ายสิงห์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

56 11

6130110561 นางสาว ผกาวดี สืบทรัพย์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

56 12

6130110910 นางสาว สาธินี สารภี

กำรบัญชีบริหำร(R13)

56 13

6130112564 นางสาว ปรียาภรณ์ ประมงค์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

56 14

6130113099 นางสาว อริฌา สุขเจริญ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

56 15

6130160691 นางสาว สุจิตรา รุ่งเลิศ

56 16

6130162073 นางสาว จินดาพร รัตนสวัสดิ์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

56 17

6130163177 นางสาว นลินพร จิระสถานนท์

กำรตลำด(R11)

56 18

6130164581 นางสาว เพชรรินทร์ แพทย์พิทักษ์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

56 19

6130165595 นางสาว นิรนาฎ วีระสุข

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

56 20

6130166745 นางสาว ชมพูนุท รัตนวิชัย

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

57

1

6130100582 นางสาว บุญรัตน์ หลวงจันทร์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

57

2

6130101236 นางสาว อภิญญา เวศวงศ์ษาทิพย์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

57

3

6130102593 นางสาว ปวันรัตน์ แสนประเสริฐ

กำรจัดกำร(R02)

57

4

6130103247 นาย

กำรจัดกำร(R02)

57

5

6130104596 นางสาว นรากร คุ้มจุ่น

กำรตลำด(R03)

57

6

6130105231 นาย

กำรตลำด(R03)

57

7

6130106581 นางสาว ปันนา อินทร์เทา

57

8

6130108583 นางสาว ปภาวรินทร์ ชนะศรี

57

9

6130108729 นางสาว พิชชาพร ฉันทะวุฒิพงศ์

อิทธิไกร กลินรักธนา

สุรังษี ยังอยู่สุข

57 10

6130108834 นางสาว มัลลิกา อาจหาญ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

57 11

6130110570 นางสาว พรปฏิมา รัตนถาวรชัย

กำรบัญชีบริหำร(R13)

57 12

6130110928 นางสาว สิตางค์ เรณูรส

กำรบัญชีบริหำร(R13)

57 13

6130112572 นางสาว ปาริฉัตร จารุจินดา

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

57 14

6130113102 นางสาว อริสรา นาเมือง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

57 15

6130160704 นางสาว สุธาสินี พรศรีส่งสวัสดิ์

57 16

6130162081 นางสาว ชลธิชา จิตรมานะศักดิ์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

57 17

6130163193 นาย

กำรตลำด(R11)

57 18

6130164602 นางสาว ภัทรรินทร์ธร บุญอ่อน

กำรบัญชีบริหำร(R12)

57 19

6130165609 นางสาว บุษยมาศ แก้วเหมือน

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

57 20

6130166753 นางสาว ชลิตตา หนูชัยปลอด

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

บรมกร สุทธวัจน์

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

58

1

6130100591 นางสาว ปริยพัชร มงคลหมู่

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

58

2

6130101244 นาย

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

58

3

6130102607 นางสาว ปวีณา ทองพันชัง

กำรจัดกำร(R02)

58

4

6130104600 นางสาว นฤพร เต๊ะบ๊ะบ๋า

กำรตลำด(R03)

58

5

6130105240 นางสาว สุรัสยา ผาเจริญ

กำรตลำด(R03)

58

6

6130106599 นางสาว ปาณิสรา สุขพัฒน์

58

7

6130108591 นางสาว ประภัสสร ภูส่ ุข

58

8

6130108737 นางสาว พิมพ์ปวีณ์ แก้วเฟือ่ ง

58

9

6130108788 นาย

อภิสิทธิ์ หอมนาน

58 10

6130108842 นางสาว มุจรินทร์ บุญเชิญ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

58 11

6130110588 นางสาว พิชญาภรณ์ เมตตาวิหารี

กำรบัญชีบริหำร(R13)

58 12

6130110936 นางสาว สุกฤตา สีม่วงคา

กำรบัญชีบริหำร(R13)

58 13

6130112581 นางสาว ปาลิตา สุขแท้

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

58 14

6130113111 นางสาว อัมรัตน์ พัดไสว

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

58 15

6130160712 นางสาว สุนันทา สุขล้วน

58 16

6130162090 นางสาว ชาดาพร ทองสน

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

58 17

6130163207 นางสาว พัชรี เกิดดี

กำรตลำด(R11)

58 18

6130164611 นาย

ภัสคชพงศ์ วิไลพันธุ์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

58 19

6130165617 นาย

ปณิธิ อรรครติกานนท์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

58 20

6130166761 นาย

ชาญณรงค์ แสนปาง

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

ภูชิต งอกงาม

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

59

1

6130100604 นางสาว ปริยาภา ปรีชาเลิศสกุล

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

59

2

6130101252 นางสาว อรปรียา ตรีรัตนนุกูล

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

59

3

6130102615 นางสาว ปัญจพร อังกูรสาทรศรี

กำรจัดกำร(R02)

59

4

6130104618 นาย

กำรตลำด(R03)

59

5

6130105258 นางสาว เสาวรินทร์ เงินห้อย

กำรตลำด(R03)

59

6

6130106602 นางสาว ปิยฉัตร เขียวสัมฤทธิ์

59

7

6130108605 นางสาว ประภารัตน์ หินวิเศษ

59

8

6130108745 นางสาว พุธิตา กองเพชร

59

9

6130108796 นางสาว ภูริชญา โพธิช์ ัยศรี

59 10

6130108851 นางสาว เมธาพร แก้วจุมพล

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

59 11

6130110596 นางสาว พิมลฉัตร จันทนา

กำรบัญชีบริหำร(R13)

59 12

6130110944 นางสาว สุกฤตา หนูเกาะทวด

กำรบัญชีบริหำร(R13)

59 13

6130112599 นางสาว ปิย์วรา หนูแก้ว

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

59 14

6130113129 นางสาว อัยรยา รัตนสร้อย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

59 15

6130160721 นางสาว สุพรรณษา โพธิเ์ อียม

59 16

6130162146 นางสาว ณัฐนันท์ ทิพย์รงค์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

59 17

6130163215 นางสาว พัชรีรัศม์ ไกรนรา

กำรตลำด(R11)

59 18

6130164629 นางสาว มณิวรา ดวงจิต

กำรบัญชีบริหำร(R12)

59 19

6130165625 นาย

ปรณต บินสอาด

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

59 20

6130166770 นางสาว ณัชชา ผ่องโสภิส

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

บัญญวัต เจียรศรีเสถียร

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

60

1

6130100612 นางสาว ปวีณ์ธิดา พุกจันทร์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

60

2

6130101261 นางสาว อรพินท์ ขลุ่ยโนรี

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

60

3

6130102623 นางสาว ปาณิสรา สุขสงคราม

กำรจัดกำร(R02)

60

4

6130104626 นางสาว เบญจา ศิริรัตน์

กำรตลำด(R03)

60

5

6130105266 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรสังข์ทอง

กำรตลำด(R03)

60

6

6130106611 นางสาว ปิยะธิดา มะโนรัตน์

60

7

6130108613 นางสาว ปริญา เสนายอด

60

8

6130108753 นางสาว ภัคจิรา ศรีสงคราม

60

9

6130108800 นาย

60 10

6130108869 นางสาว เมธาวี คงสุวรรณ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

60 11

6130110600 นางสาว พูนภัสสร สุวรรณพันธุ์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

60 12

6130110952 นางสาว สุดารัตน์ เพลินไพรเย็น

กำรบัญชีบริหำร(R13)

60 13

6130112602 นาย

ปิยวัฒน์ วรโชติ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

60 14

6130113137 นาย

อาชว์วิญญ์ วณิชชาพัชร

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

60 15

6130160739 นางสาว สุภาวดี สาลีพิมพ์

60 16

6130162154 นางสาว ณิชารีย์ แก้วคา

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

60 17

6130163231 นางสาว พิชญา จันทกิจ

กำรตลำด(R11)

60 18

6130164637 นางสาว มีนา ดุมนิล

กำรบัญชีบริหำร(R12)

60 19

6130165633 นาย

ปรมัตถ์ หมืนละม้าย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

60 20

6130166788 นาย

ณัฐภาคย์ บุญช่วย

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

ภูริทัต ชมภู

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

61

1

6130100621 นางสาว ปาลทิพย์ ตาสี

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

61

2

6130101279 นางสาว อรรจนา ทองนาค

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

61

3

6130102631 นาย

กำรจัดกำร(R02)

61

4

6130104634 นางสาว ประกายฟ้า รุ่งเรืองธรรม

กำรตลำด(R03)

61

5

6130105274 นาย

กำรตลำด(R03)

61

6

6130106629 นางสาว ปุญญิศา คชกูล

61

7

6130108621 นางสาว ปัญจมาพร ใจพรหม

61

8

6130108761 นางสาว ภัทราพร ทองแซมศิรวิชญ์

61

9

6130108818 นางสาว มณีรัตน์ พันพิลา

ปารเมศ ยิงฉ้วน

โสภณวิชญ์ ดุลยธรรมภักดี

61 10

6130108877 นางสาว รชฏ แน่นอุดร

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

61 11

6130110618 นางสาว ฟิรดาวส์ กูสมาน

กำรบัญชีบริหำร(R13)

61 12

6130110961 นางสาว สุทธิดา สุริย์วงษ์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

61 13

6130112611 นาย

พงศ์ภัค เกษมธีระสมบูรณ์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

61 14

6130113145 นาย

อานนท์ ศรีหลง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

61 15

6130160747 นาย

สุเมธ สัมฤทธิ์

61 16

6130162189 นางสาว ธนัชพร รัตนทิพย์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

61 17

6130163240 นาย

กำรตลำด(R11)

61 18

6130164645 นางสาว เมธาพร แก้วเจริญ

กำรบัญชีบริหำร(R12)

61 19

6130165641 นางสาว ประทุมทิพย์ ไม้สันเทียะ

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

61 20

6130166796 นาย

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

พิเชษฐ์ สหะไชย

ทรงชัย กนกเวชยันต์

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

62

1

6130100639 นางสาว ปิยาภรณ์ วิสุทธิรัตน์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

62

2

6130101287 นาย

อัครเดช วงศาสนธิ์

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

62

3

6130102640 นาย

ปิยพัทธ์ มุสิกะรักษ์

กำรจัดกำร(R02)

62

4

6130104642 นาย

ประสิทธิ์ โอวุฒิธรรม

กำรตลำด(R03)

62

5

6130105282 นาย

อดิศร จันทร์คลองตัน

กำรตลำด(R03)

62

6

6130106637 นาย

ปุณยวัจน์ อินทร์จันทร์

62

7

6130108630 นางสาว ปัณณพร ปัน้ ทอง

62

8

6130108770 นางสาว ภัสพิชา โคตมี

62

9

6130108826 นางสาว มนสา สุวรรณเย็น

62 10

6130108885 นางสาว รมิตา พรหมรักษ์

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

62 11

6130110626 นางสาว ภัณฑิรา เมฆกุลวิโรจน์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

62 12

6130110979 นางสาว สุพิชชา พรชัยทวีโชค

กำรบัญชีบริหำร(R13)

62 13

6130112629 นาย

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

62 14

6130113153 นางสาว อารียา หาอุบล

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

62 15

6130160755 นาย

62 16

6130162197 นางสาว ธัชพรรณ นกยูงทอง

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

62 17

6130163258 นาย

กำรตลำด(R11)

62 18

6130164653 นางสาว ยุวธิดา นิลประดิษฐ์

กำรบัญชีบริหำร(R12)

62 19

6130165650 นาย

ประสิทธิ์ เพียรธรรม

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

62 20

6130166800 นาย

ทศพร เชื้อเงิน

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

พันธพัฒน์ วิเศษชลธาร

เสฏฐนันท์ จุณจันทร์ขาว

พิสุทธิ์ เล้าสุวรรณ

ลงชื่อ

กลุ่ม ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำ

ชื่อ นำมสกุล

สำขำ

63

1

6130100647 นางสาว พรนัฐชา สานองสุข

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

63

2

6130101295 นางสาว อังควิภา จันทร์อยู่

กำรเงินและกำรลงทุน (R16)

63

3

6130102658 นางสาว ปิยะนาถ ศรีสันต์

กำรจัดกำร(R02)

63

4

6130104651 นาย

ปวเรศ ปัญจศิลป์

กำรตลำด(R03)

63

5

6130105291 นางสาว อภิญญา แดงรักษ์

กำรตลำด(R03)

63

6

6130106645 นาย

63

7

6130108648 นางสาว ปาริฉัตร เลิศล้า

63

8

6130108893 นางสาว รักษิณา เล็บครุฑ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R04)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R05)

63

9

6130110634 นางสาว ภัทรภร สินสมศักดิ์

กำรบัญชีบริหำร(R13)

63 10

6130110987 นางสาว สุมิณธรา ศรีสว่าง

กำรบัญชีบริหำร(R13)

63 11

6130112637 นางสาว พิชชาภรณ์ เบ้าทอง

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R14)

63 12

6130160011 นางสาว กฤษณา หยวกบุญมา

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)

63 13

6130160763 นางสาว เสาวนิตย์ ชวนชืน

63 14

6130162227 นางสาว นิชธาวัลย์ ฤกษ์นาวา

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ(R07)
กำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
(R10)

63 15

6130163266 นางสาว เพ็ญฤดี เขียวเสน

กำรตลำด(R11)

63 16

6130164661 นางสาว รวิวรรณ อิ้ววังโส

กำรบัญชีบริหำร(R12)

63 17

6130165668 นาย

ปริญญา ชูจันทร์

กำรจัดกำรโลจิสติกส์(R15)

63 18

6130166826 นาย

นนทกร ติสนธิ

กำรเงินและกำรลงทุน (R17)

พงษ์พันธุ์ ช่องเจริญ

ลงชื่อ

