
           
 

ประกาศมหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
เร่ือง   รายช่ือนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ทีเ่ข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
--------------------------------------------------------- 

 ตามท่ี มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีประกาศฉบบัลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 เร่ือง การให้
ทุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาใหม่ท่ีเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 นั้น ปรากฏวา่ มีผูม้า
สมคัรเรียนพร้อมกบัช าระเงินขั้นต ่า ดงัน้ี 
  1. สมคัรเรียนพร้อมกบัช าระเงินขั้นต ่า ภายในวนัอาทิตยท่ี์ 13 พฤษภาคม 2561 ไดรั้บส่วนลด
ค่าเล่าเรียนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000  บาท จ านวน 658 คน  
  2. สมคัรเรียนพร้อมกบัช าระเงินขั้นต ่า ระหวา่งวนัจนัทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 
20 พฤษภาคม 2561 ไดรั้บส่วนลดค่าเล่าเรียน เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8,000 บาท จ านวน 71 คน  
  จึงประกาศรายช่ือนกัศึกษาไดรั้บทุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาใหม่ท่ีเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา จ านวน 729  คน ดงัน้ี 
 

1.  รายช่ือผู้ทีไ่ด้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนเป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 10,000 บาท จ านวน 658 คน ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
   1  61700048 น.ส. อนญัญา แซ่กู ้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   2  61700257 นาย ภควฒัน์ งามวงศว์าน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   3  61700264 นาย ณฐัพงศ ์เอิบอ่ิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   4  61700271 นาย นนทวฒัน์ ส้มดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   5  61700822 นาย วทิยา วลิาศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   6 61701454 น.ส. กนกวรรณ บทศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   7  61702000 นาย ภูวนนท ์ทรัพยสิ์น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   8  61702031 นาย ฐาปกรณ์ พฤทธิสาริกร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   9  61702048 นาย ปฏิภาณ บุญสมพงษ ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 10  61702579 นาย ดิษกรณ์ นิสกุลทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 11  61703170 นาย ชยัสิทธ์ิ เส็งสูนย ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 12  61703252 น.ส. นลินนิภา บุญเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 13  61703269 น.ส. ปาริฉตัร มุขดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 14  61703276 นาย ธีรไนย ควรคิด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

15  61703365... 
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ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
 15  61703365 นาย พีระพล คงนมนาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 16  61703430 นาย สุชจัจ ์ตนัวรกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 17  61703447 นาย ปฏิภาณ อนนัตประยรู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 18  61703492 นาย ฌากร รัตนสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 19  61703752 นาย ปวรปรัชญ ์วถีิธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 20  61704055 นาย ณฐัวฒิุ นิละ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 21  61700106 นาย ธนวฒัน์ สุวรรณจิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 22  61700137 นาย จิรพนัธ์ุ หลา้พนู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 23  61700613 นาย ศราวธุ บวัละคุณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 24  61701207 น.ส. ณฏัฐกานต ์พุดลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 25  61701214 น.ส. นรินทร์รัตน์ โมราวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 26  61701810 นาย อรรถกานต ์เพชรนิล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 27  61702240 น.ส. ปวริศา สิทธ์ิสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 28  61702257 นาย พงศภ์รณ์ อุดมทั้งตระกลู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 29  61702846 น.ส. ธญัชนก ตนัติดิลกวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 30  61703454 น.ส. วนิดา รักษาราษฎร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 31  61703461 น.ส. ทอฝัน แสงโทโพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 32  61703694 น.ส. กาญจนมาส พบศิลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 33  61703776 น.ส. ชนนิกานต ์ฤทธิเดช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 34  61703827 นาย ปัญญาวธุ จนัทิมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 35  61703909 น.ส. อารีรัตน์ แกว้มะณีย ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 36  61704062 น.ส. ศิริวรรณ พุม่มี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 37  61704168 น.ส. ปัญจภคั ศรีวชิยั คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 38  61704822 น.ส. สุนิษา วเิชียรรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 39  61705036 นาย สุรสิทธ์ิ พลอยศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 40  61705269 น.ส. สรินนา มัน่มงคล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 41  61705283 น.ส. กมลชนก ทองสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 42  61705358 น.ส. ณฐัพร โพธ์ิศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 43  61705803 นาย มหิธร ศรีผยุ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 44  61705810 น.ส. พนัทิพา ศรีผยุ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 45  61705827 นาย นิธาร ป่ันหอม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

 46   61705841... 



3 
 

               

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
 46  61705841 นาย ศิรณฏัฐ เผือกเอ่ียม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 47  61705961 นาย อภิสิทธ์ิ จนัทร์สวา่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 48  61706668 น.ส. อินทวีร์ บวัแยม้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 49  61706815 นาย ภูมิรพี แสงโชติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 50  61706973 น.ส. ชวนพิศ วงษพ์นัธ์ุ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 51  61707276 นาย พงคพ์รรณ ตรีสัจญาณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 52  61707389 นาย กรวฒิุ อนนัตน์าวีนุสรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 53  61700884 น.ส. อินทุอร กุลศรีอนนัตชยั เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 54  61702113 น.ส. รติมา เหมวิรัชชยั เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 55  61702884 นาย ธราดล กลมเกลียว เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 56  61703423 นาย ศุภากร ใจใส่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 57  61703714 นาย นนทวฒัน์ หุตะโชติสกุล เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 58  61704233 น.ส. ประภาสิริพร ทองแท ้ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 59  61705670 นาย จิรวฒัน์ ทรัพยอุ์ดม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 60  61706959 น.ส. สมฤทยั บุญยอ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 61  61707252 นาย ชวนากร อาภรณ์รัตน์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 62  61700295 นาย ปภงักร กองอ่อน เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 63  61703529 นาย ณฐัวฒิุ จินดาวงค ์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 64  61706024 นาย รัฐวชิญ ์ศุภประเสริฐโภคิน เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 65  61706531 นาย นิธิกร ออ้นประเสริฐ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 66  61707156 นาย ศุกภโชค มีแต่โชค เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 67  61700411 นาย อษัฎาวธุ ทุมมา เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 68  61701098 นาย จุมพล กิมยงค ์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

 69  61702264 นาย วรวีร์ พวงไพบูลย ์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 70  61704473 นาย ศุภกร มีวงษ ์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 71  61706240 น.ส. พชัรีภรณ์ วงศย์ ี เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 72  61706466 นาย ญาณภาส จินดาพิษฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 73  61706339 นาย สรศกัด์ิ ปาสองหอ้ง เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 74  61700175 น.ส. อรษา ร่วมสันเท๊ียะ นิติศาสตร์  
 75  61701269 น.ส. ทิพยรัตน์ อุระแสง นิติศาสตร์  
 76  61701656 นาย ปรเมษ ไชยวงษ ์ นิติศาสตร์ 

77  61702182... 
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ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
 77  61702182 นาย สันติ อุ่นอิน นิติศาสตร์ 
 78  61702942 นาย อรรถพล สมจิตร นิติศาสตร์  
 79  61703036 นาย พีรพล สุขภกัดี นิติศาสตร์  
 80  61703601 น.ส. คิชรัตน์ ศรีใส นิติศาสตร์  
 81  61704788 นาย อษัฎายทุธ เครือวลัย ์ นิติศาสตร์  
 82  61705163 น.ส. นนัทวนั สุวรรณศกัด์ิสิน นิติศาสตร์  
 83  61705752 นาย กิตติพงศ ์เด่นดวงเดือน นิติศาสตร์  
 84 61700144 นาย วารินทร์ แป้นงาม นิติศาสตร์  
 85 61700339 นาย ธีรภทัร สถาพร นิติศาสตร์  
 86 61700497 น.ส. ปวณีา วงัอินทร์ นิติศาสตร์  
 87 61701125 น.ส. รุ่งรัตน์ เสง่ียมวงษ ์ นิติศาสตร์  
 88 61701283 นาย คงสิทธ์ิ หอมหวล นิติศาสตร์  
 89 61701492 น.ส. ชลดา พิสุวรรณ นิติศาสตร์  
 90 61702699 นาย มานิตย ์ภาวสุทธ์ิ นิติศาสตร์  
 91 61702702 นาย ธนวฒัน์ ภาวสุทธ์ิ นิติศาสตร์  
 92 61702719 นาย สิทธิพฒัน์ ภาวสุทธ์ิ นิติศาสตร์  
 93 61704620 น.ส. จิตศิริ สินธุประเสริฐ นิติศาสตร์  
 94 61704771 น.ส. นนทรัตน์ แสงจนัทร์ นิติศาสตร์  
 95 61704839 น.ส. ธนัยช์นก ชยัสิทธ์ิ นิติศาสตร์  
 96 61705149 ส.ต.ต. อษัฎา แป้นบางนา นิติศาสตร์  
 97 61705156 น.ส. ธนรา นิสยนัต ์ นิติศาสตร์  
 98 61705858 น.ส. กมลรัตน์ พรมประเสริฐ นิติศาสตร์  
 99 61705923 นาย กปัตนั ลอ้เจริญ นิติศาสตร์  
 100 61706411 น.ส. วณทัสรณ์ พิริยะพงศเ์ดช นิติศาสตร์  
 101 61706911 นาย บารมี ศิลาเชษฐานนัท ์ นิติศาสตร์  
 102 61707101 นาย กฤษณะ ภูลา นิติศาสตร์  
 103 61707783 น.ส.อรพิมล ปินะถา นิติศาสตร์  
 104 61701005 น.ส. อมลวรรณ สนองสัตย ์ วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  
 105 61701163 น.ส. เทียนทอง กล่ินเกษร วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 
106 61702555 นาย ราเชษฐ ์พิมพิลา วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  

 107 61702168 น.ส. ชลลดา ภูสมที ศิลปะการแสดง 
                     108  61706168...  
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ล าดับที ่      รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
108 61706168 นาย ชาลี เจริญสุข ศิลปะการแสดง 
109 61706839 นาย คมสันต ์จนัทร์อมัพร ศิลปะการแสดง   

 110  61700226 นาย ณฐัการ สิงห์นอ้มเกลา้ ออกแบบส่ือสาร   
 111  61700233 นาย นทีธร เกิดโภคา ออกแบบส่ือสาร  
 112  61700480 น.ส. จุฑามาศ กล่ินพฤกษาชาติ ออกแบบส่ือสาร  
 113  61702055 น.ส. ฐานิตา วงษพ์ินิจ ออกแบบส่ือสาร  
 114  61702904 น.ส. นลทัพร พนัธ์ุนาค ออกแบบส่ือสาร  
 115  61703550 น.ส. เปรมวดี ระวงัการ ออกแบบส่ือสาร  
 116  61703896 น.ส. ทิพยาภรณ์ หม่ืนคง ออกแบบส่ือสาร  
 117  61705430 นาย ธนาวฒิุ ธนเฉลิมแสน ออกแบบส่ือสาร  
 118  61705618 นาย ฐาปกรณ์ ตุลาพนัธ์ ออกแบบส่ือสาร  
 119  61705776 น.ส. บุษบา พนัผกู ออกแบบส่ือสาร  
 120  61706966 น.ส. จุฑารัตน์ วฒันา ออกแบบส่ือสาร  
 121  61707067 น.ส. พิชามญช์ พนูทองค า ออกแบบส่ือสาร  
 122  61701858 นาย ธนิน รัตน์เจริญ ออกแบบส่ือสาร  
 123  61702764 น.ส. รัตนสิริ ทองประสม ออกแบบส่ือสาร  
 124  61702771 น.ส. เกสสุดา ทองหยบิ ออกแบบส่ือสาร  
 125  61705303 น.ส. ตรีทิพย ์พลวเิศษ ออกแบบส่ือสาร  
 126  61705598 น.ส. เกศิรี จ  าลองพนัธ์ ออกแบบส่ือสาร  
 127  61701156 น.ส. รววีรรณ ลาทอง การจดัการ  
 128  61701707 น.ส. ขนิษฐา ยอดรัก การจดัการ  
 129 61702740 น.ส. หทยา สรรเสริญ การจดัการ  
 130 61702757 นาย อฏัฐวฒัน์ เล่ียวบุน้กิม การจดัการ  
 131 61702877 น.ส. รังสินี แกว้ค า การจดัการ  
 132 61703221 น.ส. บารมี แกว้สีคร้าม การจดัการ  
 133 61703283 น.ส. จงกมล คูค า การจดัการ  
 134 61703358 น.ส. ฝน มณฑาทิพย ์ การจดัการ  
 135 61703505 น.ส. พณัณิตา จนัทร์สง่า การจดัการ  
 136 61704846 นาย ธนวฒัน์ กิตติจารุวงศ ์ การจดัการ  
 137 61705625 น.ส. บุษยมาส รัตนวรรณ การจดัการ  
 138 61705783 น.ส. กญัรัตน์ ศรีรัตน์ การจดัการ  

 139  61705954... 
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ล าดับที ่      รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
139 61705954 น.ส. จุฑารัตน์ ชยัโคตร การจดัการ 
140 61706264 น.ส. อภิสรา บวัแกว้ การจดัการ  
141 61706428 นาย ปฐว ีเพช็รพนัธ์ การจดัการ  
142 61706808 น.ส. อภิชญา ศรีเกษม การจดัการ  
143 61700466 น.ส. พรทิพย ์พงศสี์ดา การจดัการ  
144 61700524 นาย ธนวฒัน์ เพิ่มพลู การจดัการ  
145 61700531 นาย กษิดิศ กงัสดาร การจดัการ  
146 61701081 นาย วศิน ศิริรูป การจดัการ  
147 61702853 นาย บุญธรรม ศิริโส การจดัการ  
148 61703341 นาย สุรศกัด์ิ สะอาดเอ่ียม การจดัการ  
149 61704997 น.ส. จิราภรณ์ คชวารี การจดัการ  
150 61705632 น.ส. มุกดา ศรีไทย การจดัการ  
151 61707098 นาย นิธิวตั พลูศรี การจดัการ  
152 61700579 น.ส. อารียา โตะ๊สมนั การจดัการ  
153 61701783 นาย ธนธร ขจิตพรกุล การจดัการ  
154 61702795 น.ส. ศศิมาภรณ์ วนัชยั การจดัการ  
155 61702839 น.ส. กญัจนพร บวัส าลี การจดัการ  
156 61702891 น.ส. ศิริกนัตนา นาคยงค ์ การจดัการ  
157 61703156 น.ส. ปานเลขา วสุิทธิวรรณ การจดัการ  
158 61703327 น.ส. วาสิตา ชมภูพื้น การจดัการ  
159 61703543 น.ส. ดารารัตน์ ฤทธ์ิเพช็รนิล การจดัการ  
160 61703625 น.ส. เนตรนภา ปลวกแกว้ การจดัการ  
161 61703632 น.ส. นารีนาถ บุญประเสริฐ การจดัการ  
162 61705005 น.ส. สุวจันี เลงงั การจดัการ  
163 61705536 น.ส. สุดารัตน์ วรีะโพธ์ิประสิทธ์ิ การจดัการ  
164 61700017 น.ส. วรัญญา คนกลา้ การจดัการ   
165 61700377 นาย วหิก รัตนวงษ ์ การจดัการ  
166 61700555 น.ส. สุพิชชา เมืองชา้ง การจดัการ  
167 61700562 น.ส. จิตติมา มากหลาย การจดัการ  
168 61701067 นาย สายชล เชิงหล า การจดัการ  
169 61701170 น.ส. นุชสรา จนัทร์พราหมณ์ การจดัการ  

170  61701187… 
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ล าดับที ่      รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
170 61701187 นาย กรวคิ วาลคิรี การจดัการ 

 171 61701461 น.ส. จีรพร อินทร์ฉาย การจดัการ  
172 61701485 น.ส. สลิตา กอบกุศล การจดัการ  
173 61701670 น.ส. ศิริกร หนูแกว้ การจดัการ  
174 61702308 น.ส. กมลพรรณ แสงโชติ การจดัการ  
175 61702346 น.ส. ชิดชนก คูณทนั การจดัการ  
176 61702411 นาย เอกชยั เสมอจนัทร์ทิพย ์ การจดัการ  
177 61702435 น.ส. มลัลิยา จิตตเ์นตร์ การจดัการ  
178 61702466 น.ส. เจนจิรา กิมกวางทอง การจดัการ  
179 61702808 นาย อานนท ์รอดพน้ การจดัการ  
180 61702911 น.ส. หทยัชนก ทวปัีญญาภรณ์ การจดัการ  
181 61702973 น.ส. จิราภรณ์ หมอกกลัน่ การจดัการ  
182 61702997 น.ส. ปาริฉตัร พิทกัษพ์รชยักุล การจดัการ  
183 61703050 นาย สราวฒิุ สุขศรี การจดัการ  
184 61703618 น.ส. สุกนัยา ปล้ืมใจ การจดัการ  
185 61703670 น.ส. ลดานาถ ส่ือเศรษฐ์วณิชย ์ การจดัการ  
186 61704288 นาย เจนรบ โสภารัตน์ การจดัการ  
187 61704404 น.ส. กญัญารัตน์ เร่ือเรืองรัตน์ การจดัการ  
188 61704428 น.ส. นภาพร มงคลสงวน การจดัการ  
189 61704466 น.ส. วรรณิสา พิมพดี์ การจดัการ  
190 61704524 น.ส. ณฏัฐา ช่ืนชูศรี การจดัการ  
191 61704980 นาย วโรทยั สุวดิษฐ์ การจดัการ  
192 61705043 นาง เกษรา วรรณแสงทอง การจดัการ  
193 61705194 น.ส. ลิลดาภรณ์ เดชบุรม การจดัการ  
194 61705649 นาย ชลนลิน สิงหาคุณ การจดัการ  
195 61705656 น.ส. พชัรี พลดัเช้ือนิล การจดัการ  
196 61706055 น.ส. อริสา กาวลิะ การจดัการ  
197 61706137 น.ส. ศิริถาพร พงษเ์ถ่ือน การจดัการ  
198 61706459 น.ส. สุภาวรรณ บุญธรรม การจดัการ  
199 61706480 น.ส. ศิริวรรณ วงศอ์ารีย ์ การจดัการ  
200 61706497 นาย นราดล สีหาไว การจดัการ 

   201  61706517.... 
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ล าดับที ่      รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
201 61706517 นาย กิตติศกัด์ิ รอดจนัทร์ การจดัการ 

  202 61706579 น.ส. ปัณฑิตา จิตตพ์ลูผล การจดัการ  
203 61706586 น.ส. ธมลวรรณ มีแกว้ การจดัการ  
204 61706593 น.ส. ชุติมา พืชพนัธ์ุ การจดัการ  
205 61706740 นาย ทนงศกัด์ิ หอ้ธิวงศ ์ การจดัการ  
206 61706942 น.ส. ขนิษฐา บริบูรณ์ การจดัการ  
207 61707125 นาย ปภาวนิ เพง็สวา่ง การจดัการ  
208 61707170 น.ส. เบญจมาศ ยิม้พราย การจดัการ  
209 61707327 น.ส. ขวญัฤทยั นนัสิน การจดัการ  
210 61700199 น.ส. พิมพณ์ารา จิตตไ์พบูลย ์ การจดัการธุรกิจการบิน  
211 61700240 นาย ณฐัพงศ ์พรหมโชติ การจดัการธุรกิจการบิน  
212 61701505 น.ส. ธญัจิรา วิภาศิริ การจดัการธุรกิจการบิน  
213 61701512 นาย นิธิศ ติยะสันต ์ การจดัการธุรกิจการบิน  
214 61701923 น.ส. แพรวนภา เรียนงาม การจดัการธุรกิจการบิน  
215 61703865 นาย นพดล อุปชยั การจดัการธุรกิจการบิน  
216 61704048 น.ส. สรชา โสพนัโสภาตา การจดัการธุรกิจการบิน  
217 61704942 น.ส. มนรดา คชวงษ ์ การจดัการธุรกิจการบิน  
218 61705221 น.ส. กญัญาศิริ พุทธรัตน์ การจดัการธุรกิจการบิน  
219 61705238 น.ส. อรณี เรือนนุช การจดัการธุรกิจการบิน  
220 61707132 น.ส. อริษา ประมูลเรือง การจดัการธุรกิจการบิน  
221 61707447 น.ส. ลลิตา ภูจอมเดือน การจดัการธุรกิจการบิน  
222 61701290 น.ส. เบญจมาภา นอ้ยสุวรรณ การจดัการธุรกิจการบิน  
223 61705992 น.ส. พรรณพชัร สวสัดิภูมิ การจดัการธุรกิจการบิน  
224 61700353 น.ส. ชนรรถพร หวัใจ การตลาด  
225 61700391 น.ส. วราพร พรมแพน การตลาด  
226 61700548 นาย สุเมธ อดทน การตลาด  
227 61700757 นาย มนสัชยั เขตร์ประดิษฐ์ การตลาด  
228 61700877 น.ส. ศิริลกัษณ์ สวา่งไพร การตลาด  
229 61701947 นาย อติรุจ พึ่งคลา้ย การตลาด  
230 61703194 นาย ศกัด์ิศิษฏ ์จิรภทัรมณี การตลาด  
231 61703207 นาย ปฏิภาณ สิมลา การตลาด  

232  61704442… 
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ล าดับที ่      รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
232 61704442 น.ส. ดวงหทยั นาควิเศษ การตลาด 

 233 61704637 น.ส. สุณฎัฐา กนกธร การตลาด  
234 61704733 น.ส. รินลนี เทือกศิริ การตลาด  
235 61706233 น.ส. กฤษณา วงศย์ ี การตลาด  
236 61706377 น.ส. ปภาวดี สุจารีย ์ การตลาด  
237 61706391 น.ส. วชัชิราภรณ์ รองศกัด์ิ การตลาด  
238 61707536 นาง เทพพร ศรีสุขใส การตลาด  
239 61700675 นาย ชนกนัต ์อินทร์บรรลือ การตลาด  
240 61701303 นาย ณฐัพงศ ์บุญเกิด การตลาด  
241 61701310 น.ส. กนัยารัตน์ เจริญสุข การตลาด  
242 61703043 น.ส. จุฑาทิพย ์เจริญพนัธ์สวสัด์ิ การตลาด  
243 61703334 น.ส. พรพิมล หินปู่ เป้ีย การตลาด  
244 61705276 น.ส. ณฐักมล ค าสอน การตลาด  
245 61706442 น.ส. เกวลิน เจริญวฒันวญิญู การตลาด  
246 61700668 นาย พงศธร จุฑาสมานภาพ การตลาด  
247 61700839 น.ส. เกตุวดี คงมีสุข การตลาด  
248 61700846 น.ส. จนัทิพย ์ศิริบุญคง การตลาด  
249 61701543 น.ส. นนัททิ์ยา เอ่ียมสวาท การตลาด  
250 61701930 น.ส. ชวลัญา สารทพนัธ์ การตลาด  
251 61703214 น.ส. ปรีชญา เปรมใจ การตลาด  
252 61703803 น.ส. นภาวรรณ เล็ดลอด การตลาด  
253 61703810 น.ส. พนิดา จูหงี การตลาด  
254 61703858 น.ส. เมรินทร์ แซ่อ๊ึง การตลาด  
255 61703872 นาย พสักร โชคจินดาชยั การตลาด  
256 61704093 น.ส. เกศราภรณ์ บา้นใหม่ การตลาด  
257 61704240 น.ส. ศนัสนีย ์บุญมาดี การตลาด  
258 61705081 นาย ธีรภทัร ศรีรักษา การตลาด  
259 61705930 น.ส. ฐานิกา จนัทร์บาง การตลาด  
260 61706757 น.ส. ภคมน อู่ส าเภา การตลาด  
261 61707149 น.ส. ณชัชา สุชาดา การตลาด  
262 61700651 นาย วทญัญู ศรีศกัด์ิ การตลาด  

263  61700853… 
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ล าดับที ่      รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
263 61700853 นาย อธิวฒัน์ นพประเสริฐ การตลาด 
264 61701245 น.ส. สุนนัทา พุทธิชนม ์ การตลาด  
265 61701625 นาย ปราชญ ์วรรณลกัษณ์ การตลาด  
266 61701649 น.ส. ปรารว ีเจริญพนัธ์ุวาณิช การตลาด  
267 61701961 นาย ภูมิภพ สมมีชยั การตลาด  
268 61702093 น.ส. ณพสร กอบพนัธ์ การตลาด  
269 61702271 น.ส. จีรพร ลบแจง้ การตลาด  
270 61703954 น.ส. ปนดัดา อินทมาพลอย การตลาด  
271 61704764 น.ส. นิตยา เครือทราย การตลาด  
272 61704877 นาย ศุภกิจ ชูกล่ิน การตลาด  
273 61704966 น.ส. นิภาภรณ์ พรมวงค ์ การตลาด  
274 61705050 น.ส. ชญาดา จนัทร การตลาด  
275 61705170 น.ส. สุกญัญา วริสาร การตลาด  
276 61705454 น.ส. นิศา จนัทร์ฉาย การตลาด  
277 61705461 น.ส. ธนพร เกิดปราง การตลาด  
278 61705478 น.ส. จนัทร์เพญ็ กิจนิมิตร การตลาด  
279 61705485 น.ส. กาญจนา เกตุพนัธ์ การตลาด  
280 61706182 นาย ธนกร รอนใหม่ การตลาด  
281 61707118 นาย ธนิศร์ แซ่จึง การตลาด  
282 61707163 น.ส. ปรางคทิ์พย ์จริงมาก การตลาด  
283 61707207 นาย จีรศกัด์ิ โตสงคราม การตลาด  
284 61707492 น.ส. เพชรรัตน์ เกียรติคณารัตน์ การตลาด  
285 61700024 นาย เริงฤทธ์ิ ปล้ืมส าราญ การบญัชี  
286 61700113 น.ส. ศศิวมิล สิทธิพรวรกุล การบญัชี  
287 61701252 น.ส. กุสุมา ขนัตี การบญัชี  
288 61701276 น.ส. จนัทกานต ์พรมงาม การบญัชี  
289 61701341 น.ส. ศิราณี โพทา การบญัชี  
290 61701985 น.ส. อารยา วลิยั การบญัชี  
291 61702017 น.ส. ชญัญานุช ลบัแลชยั การบญัชี  
292 61703101 น.ส. วรรณพร เพช็รผุดผอ่ง การบญัชี  
293 61703721 น.ส. พลอยณิศา วานิชยสุ์ข การบญัชี  

294  61703769… 
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ล าดับที ่      รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกลุ  สาขาวชิา 
294 61703769 น.ส. พรพิมล ศรีม่วง การบญัชี 
295 61703889 น.ส. นริสรา จนัทาสี การบญัชี 
296 61704702 น.ส. สุภาพร ทองชยั การบญัชี  
297 61704853 น.ส. ภคันา สุพลชยั การบญัชี  
298 61705567 น.ส. อฐัภิญญา ใจไทย การบญัชี  
299 61705574 น.ส. จุฑาภรณ์ อุดม การบญัชี  
300 61706120 น.ส. สุภาวดี สาลีพิมพ ์ การบญัชี  
301 61706151 น.ส. วยิะดา เมืองปากนอ้ย การบญัชี  
302 61706435 น.ส. วชัราภรณ์ กฤษฎาภิวฒัน์ การบญัชี  
303 61706675 น.ส. วนิดา วเิศษวงสา การบญัชี  
304 61706788 น.ส. เพญ็ศิริ ศรีพรกิจขจร การบญัชี  
305 61707341 น.ส. สโรชา แกว้กรียรู การบญัชี  
306 61707358 น.ส. รัตนากร ค าเสนาะ การบญัชี  
307 61700428 น.ส. วรัชยา ช่ืนบาน การบญัชี  
308 61700435 น.ส. วริษฐา สถิตยเ์สถียร การบญัชี  
309 61700586 น.ส. ภนิดา ใคร่ครวญ การบญัชี  
310 61700637 น.ส. อมรรัตน์ ดอกไมแ้กว้ การบญัชี  
311 61701978 น.ส. จีรภรณ์ พวงมณี การบญัชี  
312 61702120 น.ส. กมลวรรณ ตองอ่อน การบญัชี  
313 61702377 น.ส. รัชนีกร ขาวลว้น การบญัชี  
314 61702637 น.ส. กลัยา ปานมุณี การบญัชี  
315 61702726 น.ส. ภาวณีิ ใสกระจ่าง การบญัชี  
316 61702733 น.ส. สุมิตตา รัตนศิลป์ การบญัชี  
317 61702860 น.ส. ฌาณิน วงษเ์สถียร การบญัชี  
318 61703067 น.ส. ชุติมาพร รอดแกว้ การบญัชี  
319 61703163 น.ส. นฤมล มงักรแสงแกว้ การบญัชี  
320 61703187 น.ส. วราภรณ์ สุวรรณเพชร การบญัชี  
321 61703238 น.ส. กาญจนา ทรงราศรี การบญัชี  
322 61703310 น.ส. จิรวรรณ ผลทรัพย ์ การบญัชี  
323 61703389 น.ส. ทิพติญา มณีบุตร การบญัชี  
324 61703396 น.ส. ยลธิดา ภาคภูมิ การบญัชี  

325  61704137... 
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ล าดับที ่      รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
325 61704137 นาย ชาตรี วงคส์า การบญัชี 
326 61704144 นาย รัชพล หิรัญกนกโชติ การบญัชี  
327 61704175 น.ส. สุดารัตน์ ศรีวรรณ์ การบญัชี  
328 61704517 น.ส. ฐานิตา ภทัโรวาสน์ การบญัชี  
329 61704740 น.ส. เกศินี ในสวา่ง การบญัชี  
330 61705529 น.ส. นนัทพร ศุขรักษ ์ การบญัชี  
331 61705721 น.ส. พิมพพ์ิสุทธ์ิ เจริญสุข การบญัชี  
332 61706384 น.ส. ปิยพร ตรัยเป่ียมวรกุล การบญัชี  
333 61706404 น.ส. ปณฐัฐา แกว้ค า การบญัชี  
334 61706473 น.ส. ธิติสุดา กลัน่กลางดอน การบญัชี  
335 61700182 น.ส. การะเกด โพธิจกัร การบญัชี  
336 61700346 น.ส. มุกดา จนจบ การบญัชี  
337 61700442 น.ส. วรกมล ชูวงศอ์ภิชาติ การบญัชี  
338 61700644 น.ส. วชิราภรณ์ ใจกลา้ การบญัชี  
339 61700682 นาย ณฐัวฒิุ ขุนพรหม การบญัชี  
340 61700771 น.ส. สิริวรรณ อ่อนไชย การบญัชี  
341 61700788 น.ส. พชัราวรรณ สายกระสุน การบญัชี  
342 61700795 นาย สมรักษ ์ตระกลูสกลพฒัน์ การบญัชี  
343 61701132 น.ส. วภิาวรรณ วงศค า การบญัชี  
344 61701194 น.ส. กฤติยาภรณ์ แนบกลาง การบญัชี  
345 61701238 น.ส. ศิริลกัษณ์ สุวรรณพนัธ์ การบญัชี  
346 61701358 น.ส. นริศรา นอ้ยประชา การบญัชี  
347 61701365 น.ส. สุภชา เมนกลูท ์ การบญัชี  
348 61701409 น.ส. เจนจิรา จนัทร์ทอง การบญัชี  
349 61701416 น.ส. ญานิกา มุ่งกรอกกลาง การบญัชี  
350 61701423 น.ส. ประกายแกว้ อุตก๋า การบญัชี  
351 61701430 น.ส. บุญธริสา ทองอยู ่ การบญัชี  
352 61701447 นาย อษัฎาวธุ ใจสงบ การบญัชี  
353 61701536 น.ส. จิรัชญา นาทนัตรึก การบญัชี  
354 61701598 น.ส. คณิตา มาตรัตน์ การบญัชี  
355 61701601 น.ส. จินตหรา สีเสนา การบญัชี  

356   61701663... 
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ล าดับที ่      รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
356 61701663 น.ส. มณัฑิตา เฉลิมพนัธ์ การบญัชี 
357 61701714 น.ส. ชุติมา สอนวงค ์ การบญัชี  
358 61701721 น.ส. บุญเรือน เทียนดี การบญัชี  
359 61701738 นาง สุพตัรา แกว้ไชโย การบญัชี  
360 61701834 น.ส. นิภาพร พงษส์าตร์ การบญัชี  
361 61701889 น.ส. อรยา เขม็มณี การบญัชี  
362 61701896 น.ส. ธนทัประวร์ี นุกาศรัมย ์ การบญัชี  
363 61702062 น.ส. นฤภร นพเกา้ การบญัชี  
364 61702315 น.ส. มชัฌิมา สิริม่ิงมงคล การบญัชี  
365 61702339 น.ส. วภิาวดี สารกลู การบญัชี  
366 61702442 น.ส. พรปวณ์ี วีระพนัธ์ การบญัชี  
367 61702459 น.ส. วทันพร สงวนวงษ ์ การบญัชี  
368 61702473 น.ส. สุทธิดา พรหมมาอินทร์ การบญัชี  
369 61702524 น.ส. นารีรัตน์ โพธ์ิสาราช การบญัชี  
370 61702586 น.ส. อรุโณทยั ศรีส าโรง การบญัชี  
371 61702620 น.ส. ปรียาพศั สุขวญิญา การบญัชี  
372 61702966 น.ส. ศศิวภิา จนัทร์ศร การบญัชี  
373 61703005 น.ส. ธญัพร นาคสุวรรณ การบญัชี  
374 61703012 น.ส. ศิวะภรณ์ แอบเกล่ือน การบญัชี  
375 61703029 น.ส. เมธาว ีปิตา การบญัชี  
376 61703098 น.ส. กลัยา อุบลสุวรรณ์ การบญัชี  
377 61703132 น.ส. กลัยย์าวร์ี โยธาธรรม การบญัชี  
378 61703149 น.ส. เขมนิจ น่ิมนวล การบญัชี  
379 61703303 น.ส. สุจิตรา จัน่แพ การบญัชี  
380 61703372 น.ส. วรรณิดา พิชยั การบญัชี  
381 61703512 น.ส. เวธกา ผลวเิชียร การบญัชี  
382 61703567 น.ส. สุนนัทา หูก้าทอง การบญัชี  
383 61703574 น.ส. ฐาปนี เผื่อนประเสริฐ การบญัชี  
384 61703581 นาย ทวศีกัด์ิ ล้ิมเจริญ การบญัชี  
385 61703656 น.ส. ณนัทิดา ทองแยม้ การบญัชี  
386 61703687 น.ส. จนัทรา ทองหนองบวั การบญัชี  

387   61703783… 
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ล าดับที ่      รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
387 61703783 น.ส. นิดารัตน์ กิจวิรัตน์ชยั การบญัชี 
388 61703790 น.ส. ณฐักานต ์บวนขนุทด การบญัชี  
389 61704151 น.ส. จนัจิรา ปัญญาประชุม การบญัชี  
390 61704353 น.ส. วภิาภรณ์ เจริญสุข การบญัชี  
391 61704644 น.ส. กุมภานภทัร ทา้วมา การบญัชี  
392 61704699 น.ส. เภานภา สีด า การบญัชี  
393 61704726 น.ส. ทิพวรรณ เหลืองอ่อน การบญัชี  
394 61704959 น.ส. เยาวลกัษณ์ บุญศิริ การบญัชี  
395 61705074 น.ส. ชมพนุูท ขยนัท า การบญัชี  
396 61705118 น.ส. รัตนา รองาม การบญัชี  
397 61705125 น.ส. สุภาพร ค าวชิยั การบญัชี  
398 61705207 น.ส. ปภสัรา ดวงโสมา การบญัชี  
399 61705214 น.ส. สุกลัยา สอนสวรรค ์ การบญัชี  
400 61705252 น.ส. อรประภา เสริมศรี การบญัชี  
401 61705310 น.ส. ชญาณี จุย้สวสัด์ิ การบญัชี  
402 61705334 น.ส. ธญัญารัตน์ วงศศิ์ริ การบญัชี  
403 61705341 น.ส. กมลวรรณ สิงห์โต การบญัชี  
404 61705389 น.ส. นวพรรษ เหลืองอ่อน การบญัชี  
405 61705423 น.ส. สิญานุช ยิง่ยวด การบญัชี  
406 61705505 น.ส. วรรณา จนัทร์เสม การบญัชี  
407 61705601 น.ส. เมธาว ีระก าสี การบญัชี  
408 61705663 น.ส. ทกัษพร แจง้ศรีสุข การบญัชี  
409 61705687 น.ส. กอแกว้ นาคประสาทพร การบญัชี  
410 61705834 น.ส. พชัรพรรณ ค ามีแสง การบญัชี  
411 61706199 นาย พิพฒัพงษ ์โสดา การบญัชี  
412 61706226 น.ส. สิรินดา หวงัเจริญ การบญัชี  
413 61706524 น.ส. พรชนก ทองมาก การบญัชี  
414 61706548 น.ส. ฐิติชญา ศานติศีมา การบญัชี  
415 61706555 น.ส. วลิาสินี นวนค าสิงห์ การบญัชี  
416 61706562 น.ส. จนัทรัตน์ สาริสี การบญัชี  
417 61706606 น.ส. อรอนงค ์เขียวแตม้ การบญัชี  

418  61706620… 
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ล าดับที ่      รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
418 61706620 น.ส. ศศิประภา แอ่นปัญญา การบญัชี 
419 61706860 น.ส. สโรชา ผวิจนัทร์ การบญัชี  
420 61706877 น.ส. ภาณุมาส แก่นภกัดี การบญัชี  
421 61706997 น.ส. จารุวรรณ เกตุวฒันา การบญัชี  
422 61707005 น.ส. มหศัจรรย ์เสนีโสด การบญัชี  
423 61707012 น.ส. พรรณภา สุขอนัเลิศ การบญัชี  
424 61707036 น.ส. ศุทธินี ขติัยนนท ์ การบญัชี  
425 61707283 นาย ชนะพงศพ์นัธ์ กนัทะเนตร การบญัชี  
426 61707543 น.ส. สาวติรี ขิดเขียว การบญัชี  
427 61707550 น.ส. ปภาวรินท ์โทพา การบญัชี  
428 61700517 น.ส. กรกนก กนัชูลี การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
429 61700699 น.ส. ทิพยม์าลี อินศิริ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
430 61700764 น.ส. สุชาดา ยนืยง การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
431 61700904 น.ส. ชุติมา โรจจวฒัน์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
432 61701101 นาย นตัติวตัร แป้นเหมือน การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
433 61701221 นาย ทงกฤษ ์มุสิกา การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
434 61701581 น.ส. ภทัรากร ไวโภคา การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
435 61701632 นาย ครรชิต ยอดทอง การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
436 61701769 น.ส. ศิริวรรณ เหล่าเจริญ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
437 61702199 น.ส. ศุทธินี ฆะววีงษ ์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
438 61702202 น.ส. นฤมล บุรุษโชติ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
439 61702322 น.ส. หทัยา แก่นจ าปา การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
440 61702613 นาย นายสหเทพ มีมา การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
441 61702644 น.ส. บณัฑิตา ค ามูลคร การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
442 61702651 น.ส. ชญัญา กรรถนานนท์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
443 61702668 น.ส. ธญัศญา ชาญดนตรี การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
444 61702675 น.ส. กุสุมา วญิญาสุข การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
445 61702815 น.ส. ศิริพร ตึกปากเกล็ด การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
446 61703416 น.ส. พาณี ชะมา้ย การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
447 61703834 นาย ธนวฒัน์ ทีระแกว้ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
448 61703930 นาย ภาณุ จนัทร์หอม การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

449  61704079… 
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449 61704079 น.ส. ลิปิการ์ สังขส์กฤษ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
450 61704322 นาย ณพนรา เดชด ารงคก์ลู การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
451 61704579 น.ส. ณฎัฐณิชา ชูทิพย ์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
452 61704795 น.ส. วนิดา บินทะ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
453 61704808 นาย พชัรพล สุดสุเรณ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
454 61704884 น.ส. พิยดุา มีเยน็ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
455 61704928 น.ส. มนฤทยั สุวรรณนิภา การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
456 61704935 น.ส. กญัญาพชัร หร่ังเผา่พนัธ์ุ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
457 61705396 น.ส. เจนจิรา ทะรารัมย ์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
458 61705790 น.ส. นิธินนัท ์ปรีชาชาติ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
459 61705896 นาย วษิณุ หนุมชินวงษ ์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
460 61705909 น.ส. ปภชัญา ธนวฒัน์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
461 61705947 น.ส. ฐิติยา โมรานอก การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
462 61705978 น.ส. ศิริลกัษณ์ วงัสังยาว การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
463 61706000 นาย กฤษกร บุญปก การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
464 61706288 น.ส. นพวรรณ โพธ์ิศรี การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
465 61706346 น.ส. ณฐัธิพร พิงไธสง การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
466 61706500 นาย กิตติภูมิ การุณ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
467 61706644 น.ส. ศรัญญา แยม้สอาด การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
468 61706682 นาย ธราธิป วนัเพง็ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
469 61706846 น.ส. พรรณทิพา ชาญสินธ์ุ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
470 61707194 นาย พงศกร พงษศิ์ริสุนทร การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
471 61707310 นาย ธนโชติ จงกลศิริกุล การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
472 61707365 นาย ปราการ เรืองศิริ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
473 61707430 น.ส. ปวรวรรณ คุณแสน การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
474 61707454 น.ส. ณฐักมล ศิรินภารัตน์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
475 61701992 น.ส. ณฐัวรรณ ลิขิตนนท ์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
476 61702384 น.ส. ภทัรียา ตั้งใจดี การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
477 61704257 นาย จกัรี ธรรมศิริ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
478 61704264 น.ส. ปัญณิกา โชติรัตน์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
479 61705492 น.ส. สุวรักษ ์นิยะนนั การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

480  61705694... 
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480 61705694 น.ส. ณฐักฤตา อายเุจริญ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
481 61706086 นาย ณฐันนท ์เตนากุล การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
482 61706175 น.ส. สุนิษา ผนิกลบั การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
483 61706257 น.ส. รฐา วงคพ์ินิจ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
484 61706271 นาย ปริพุฒิ เสือสืบสิงห์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
485 61707238 น.ส. น ้าทิพย ์จนัทราช การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
486 61700308 น.ส. เบญจมาภรณ์ พาสวสัด์ิ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
487 61700315 น.ส. ศิริกุล ณ สงขลา การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
488 61700404 นาย ศราวฒิุ ค ามีทนั การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
489 61700593 น.ส. ธนวรรณ ศรีสวสัด์ิ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
490 61702360 น.ส. นิชกานต ์จินดาศรี การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
491 61702480 น.ส. ศิริลกัษณ์ สมเพช็ร การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
492 61702788 น.ส. นิธิพร ศรีหาบุตร การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
493 61703745 นาย รัชน์พล สุวรรณโชติ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
494 61703947 น.ส. วราพร ง่อนชยั การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
495 61703961 นาย กนัตินนัท ์ธีรัตน์วรโชติ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
496 61703978 นาย ธนพล แสงศรี การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
497 61703985 น.ส. สมฤดี สุขสวสัด์ิ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
498 61703992 น.ส. สรารัตน์ มีชยั การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
499 61704024 น.ส. สุปรียา สุกขมุ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
500 61704031 น.ส. ชิดชนก ลูกอินทร์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
501 61704531 น.ส. สุพิญญา หมวกอิน การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
502 61704719 น.ส. ปาณิสรา แพงไพรี การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
503 61704757 น.ส. เพญ็พิสุทธ์ิ แพทยไ์ชยวงศ ์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
504 61704911 นาย ฐิติวฒัน์ ยาสุขแสง การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
505 61705290 นาย นฐัติพล อินทร์รุกขา การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
506 61706079 น.ส. เกตุสุดา ศรีโมลา การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
507 61706093 น.ส. ศิรประภา ธนากรรุ่งโรจน์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
508 61706113 น.ส. วชิราพร เพชรสุข การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
509 61706202 น.ส. กนัทิรา ทิพยปั์ญญา การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
510 61706219 น.ส. กุลยา คุณมาศ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

511  61706295… 
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511 61706295 น.ส. กุลวดี มลแจว้ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
512 61706308 น.ส. เบญจมาศ เน่ืองจ านงค ์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
513 61706322 น.ส. อุมาพร กิตติสารวณัโณ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
514 61706699 น.ส. องัคนางค ์อ่ิมสุวรรณ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
515 61706719 น.ส. ฮิการิ โตต๊สุกะ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
516 61706726 น.ส. ธนัยช์นก พงษพ์ิชยั การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
517 61706764 น.ส. รัชดา ขยนัการ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
518 61707505 น.ส. พชร ยาค า การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
519 61700031 นาย นิกรณ์ วรส่ี การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
520 61700062 นาย เกียรติศกัด์ิ ปัญญาสิทธ์ิ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
521 61700086 นาย วราวธุ หมอบประโคน การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
522 61700151 น.ส. สุนีรัตน์ เปรมพกัตร์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
523 61700219 น.ส. บงกชพร ผวิเขียว การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
524 61700360 นาย ภาณุพงศ ์พนัธุรี การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
525 61700459 น.ส. มชัว ีไตรแป้นมะดนั การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
526 61700473 น.ส. สุมิตตรา หลวงนา การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
527 61701043 น.ส. สุชาดา คชเดช การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
528 61701050 น.ส. กลัญารัตน์ คุม้ขาว การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
529 61701550 น.ส. อภิญญา สงกระโทก การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
530 61701790 น.ส. สุกญัญา โชคบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
531 61701803 น.ส. วภิานนท ์เพง็สูงเนิน การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
532 61701909 น.ส. ลลิตา นาสวาสด์ิ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
533 61701916 น.ส. จุฑามาศ ทองน า การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
534 61702086 น.ส. สิริรัตน์ คร้ืนสง่า การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
535 61702144 น.ส. วภิาดา วเิศษทรัพย ์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
536 61702391 น.ส. มณิการ์ สายณัห์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
537 61702531 นาย ณรงคฤ์ทธ์ิ หลู การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
538 61702935 น.ส. ปริญญา บุญจวบ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
539 61702959 น.ส. ศศิวมิล จนัทร์ศร การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
540 61703118 น.ส. ศิริพร คุม้ชน การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
541 61703290 น.ส. ณฏัฐช์ญา เพง็เป้ิน การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

                            542  61703485… 
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542 61703485 น.ส. สโรชา บุญเยน็ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
543 61703649 น.ส. กุลนฐั หาญปรี การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
544 61703663 น.ส. ณฐัธิกา เก้ียมชยัภูมิ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
545 61703738 น.ส. อาภากร หลายรุ่งเรืองชยั การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
546 61704106 น.ส. ศิริลกัษณ์ แผว้ฉ ่า การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
547 61704113 น.ส. ปัทมพร แกว้มีศรี การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
548 61704226 น.ส. วชิรญา คงม่วง การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
549 61704271 น.ส. อจัฉรา กลางหลา้ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
550 61704295 น.ส. พรชนก เก็บนิล การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
551 61704308 นาย จอมยทุธ โสภารัตน์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
552 61704315 น.ส. จิรัชยา นาลงพรม การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
553 61704377 นาย ณฐัพล โนจิตร การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
554 61704384 น.ส. อมิตดา ทระทึก การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
555 61704391 น.ส. ทิพวรรณ ไทยเจริญพร การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
556 61704411 นาย สง่า จิราภรณ์สิริกุล การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
557 61704435 น.ส. ดาราฤทธ์ิ บุญเหมาะ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
558 61704459 นาย ศราวฒิุ ค าพิลา การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
559 61704548 น.ส. ขนิษฐา ข าแกว้ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
560 61704555 น.ส. กรกนก เสนาค า การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
561 61704562 น.ส. วราภรณ์ พลูสวสัด์ิ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
562 61704586 น.ส. ดวงพร ภิริโย การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
563 61704682 น.ส. ชนินธร มหาโพธิกุล การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
564 61705012 น.ส. ปวีณา บุญพะยอม การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
565 61705098 น.ส. พิชญากรณ์ิ ภาคแสวง การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
566 61705101 น.ส. สร้อยสุดา ศรีวรรณ์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
567 61705132 นาย ชีวิน แจง้กระจ่าง การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
568 61705187 น.ส. กรรณิกา ดวงแกว้งาม การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
569 61705245 น.ส. นภสักร ทองกาย การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
570 61705365 น.ส. สุทธิดา เสียงเสนาะ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
571 61705372 น.ส. สุภารัตน์ ศรีใส การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
572 61705409 น.ส. ปาริชาติ เจือจนัทร์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

573  61705416… 



20 
 

               

ล าดับที ่      รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
573 61705416 นาย ณัฐพงศ ์คูสกุลชยันนัท ์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
574 61705447 น.ส. เฌอมาวร์ี ปฏิบติัธรรม การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
575 61705916 นาย ธีระพงษ ์ปาปะพงั การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
576 61706017 น.ส. อรวรรณ นิลวงษ ์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
577 61706106 น.ส. บณัฑวรรณ พรมสมบูรณ์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
578 61706651 น.ส. ปทิตตา นิลออ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
579 61706853 นาย ชิณวชั โพธ์ิอินทร์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
580 61706884 น.ส. วาสนา ช่วยชูกร การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
581 61706891 นาย ณัฐดนยั ศรีโต การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
582 61707043 น.ส. ทศันีย ์ปานประชาติ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
583 61707187 น.ส. กรรณิกา พรมนาค การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
584 61707221 น.ส. รัตนา เบา้นาค การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
585 61707334 น.ส. นุสบา ฟองมี การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
586 61707409 น.ส. อญัจิดา มะปรางหวาน การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
587 61707416 น.ส. กญัญารัตน์ โสดา การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
588 61707423 นาย วงศธร อุ่นยะวงค ์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
589 61707478 น.ส. เนตรนภา ค าสวสัด์ิ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
590 61707512 น.ส. เสาวณี แตงเจริญ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
591 61707529 น.ส. มลฤดี สุรชาติเมธินทร์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
592 61701149 น.ส. กนกรัตน์ ประเสริฐศรี การจดัการการท่องเท่ียว  
593 61702024 น.ส. นุจรินทร์ ผึ่งผาย การจดัการการท่องเท่ียว  
594 61704202 นาย ธรรมรินทร์ สุขเจริญ การจดัการการท่องเท่ียว  
595 61704860 น.ส. น ้าฝน แซ่ก้ี การจดัการการท่องเท่ียว  
596 61705745 นาย ธนญัชยั วีระศิลป์เลิศ การจดัการการท่องเท่ียว  
597 61707396 น.ส. ลกัษญา มาลยัวงษ ์ การจดัการการท่องเท่ียว  
598 61701865 น.ส. จุฑามาศ พาเกาะ การจดัการการท่องเท่ียว  
599 61702233 น.ส. ชฎาพร นามเอ่ียม การจดัการการท่องเท่ียว  
600 61702562 น.ส. กุลลธิดา ภูมรินทร์ การจดัการการท่องเท่ียว  
601 61704000 น.ส. ธญัภสั โตศิริ การจดัการการท่องเท่ียว  
602 61705738 นาย ชนาธิป พวงสวสัด์ิ การจดัการการท่องเท่ียว  
603 61705985 นาย ฉตัรมงคล มุขจัน่ การจดัการการท่องเท่ียว  

604  61706031… 
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ล าดับที ่      รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
604 61706031 น.ส. พิมพพ์ิศา สรธนฐัธร การจดัการการท่องเท่ียว 
605 61706048 น.ส. สราลี สีมาฤทธ์ิ การจดัการการท่องเท่ียว  
606 61706062 น.ส. ประติภา สิงห์สถิตย ์ การจดัการการท่องเท่ียว  
607 61706980 น.ส. ฐิติวรรณ์ ศรีนวลน่ิม การจดัการการท่องเท่ียว  
608 61700120 นาย บูรณ์พิภพ วารายานนท ์ ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ  
609 61700860 น.ส. ภทัทิยา ประทุมสิทธ์ิ ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ  
610 61701334 น.ส. ปพิชญา สุวรรณธีรางกรู ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ  
611 61702288 น.ส. ลดารัตน์ ยุดรย ์ ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ  
612 61703409 น.ส. ศศิมา วชัราสิน ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ  
613 61703707 น.ส. ณัฐธิดา อินทรพานิชย ์ ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ  
614 61704120 นาย อรุษ แสงมณี ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ  
615 61704675 นาย พีระพฒัน์ หลา้มณี ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ  
616 61704973 น.ส. สุกญัญา หงษน์ะกุล ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ  
617 61706904 นาย จิรยุทธ์ พงษช์มพร ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ  
618 61706935 น.ส. รัตติยาพร สินรัตน์ ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ  
619 61707214 น.ส. จุฬาลกัษณ์ ฤทธ์ิทรงเมือง ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ  
620 61707269 น.ส. ภทัรวดี พลูสวสัด์ิ ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ  
621 61707372 นาย กฤษฎา เกตุวตัถา ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ  
622 61700891 น.ส. พนิชญา ชาวทอง ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
623 61701372 นาย เงิน กมลพรมงคล ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
624 61702079 น.ส. สุธินนัท ์พรมมา ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
625 61702219 น.ส. วริษา จิตรมัน่ ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
626 61702226 น.ส. อรวรรณ ถุงพลอย ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
627 61702428 น.ส. ศศิกานต ์รัตนยวุกร ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
628 61702682 นาย แสงชยั แตงนารา ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
629 61703074 น.ส. ภคัริน เตก็อวยพร ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
630 61703081 น.ส. นฤมล อรัญโชติ ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
631 61703125 น.ส. ศรีจนัทร์ ช่ืนอารมย ์ ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
632 61703841 น.ส. ทริกา ฤกษอุ์ไร ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
633 61704500 น.ส. ไอลดา คร่องใจ ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
634 61705543 น.ส. สุมินตรา ค าคูณ ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  

635  61705550… 
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ล าดับที ่      รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
635 61705550 น.ส. ธญัชนก ใจไทย ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 
636 61705581 น.ส. วนัวสิา ชุน ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
637 61706353 น.ส. ณิชากร องอาจ ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
638 61706360 น.ส. พชัรินทร์ เปล่ียนศิลาทอง ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
639 61706637 น.ส. จิราภรณ์ แลไธสง ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
640 61706702 นาย อ านาจ วงศท์รายทอง ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
641 61706771 น.ส. ชมยัพร มอริสัน ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
642 61706822 นาย ยศนนัท ์ชยัเจริญกุล ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
643 61707290 น.ส. เรณุภา เหมสุวรรณ ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
644 61701529 นาย เมฆินทร์ พรหมมิน ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
645 61702497 น.ส. อรุณี สร้อยสลบั ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
646 61702548 น.ส. มลัลิกา สมณะ ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
647 61703598 นาย สายชล เงียบจงัหรีด ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
648 61704017 น.ส. ศศิกานต ์สิทธิธญัญาศิลป์ ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
649 61704651 น.ส. พิมพสุ์ภา ศรีบวัพนัธ์ ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
650 61704668 น.ส. อรวยี ์อินทร์แกว้ ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
651 61704891 น.ส. ศศิกานต ์ลอยประโคน ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
652 61705327 น.ส. รัชฎาพร สิทธิวงค ์ ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
653 61705512 น.ส. ฉตัรลดา แสนเงิน ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
654 61705714 น.ส. ศิริโสภา สุปัญญา ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
655 61706315 นาง สุณิสา เพจ ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
656 61706733 นาย อนุพงษ ์วงษส์า ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
657 61707245 น.ส. ณัฐธิดา ป้องค าลา ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
658 61707485 น.ส. พาฝัน สุขโข ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 

 

2. รายช่ือผู้ทีไ่ด้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน  8,000 บาท จ านวน 71 คน  ดังนี ้
 

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
     1  61708168 น.ส. ศุภนิตา วีระศิลปเลิศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
     2  61707954 น.ส. สุภาพร แสงจนัทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
     3  61707776 นาย วิศรุต นฤภยั เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
     4  61707721 นาย ศาสตรา แกว้มาเรือน นิติศาสตร์ 

 5  61707947… 
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ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
     5  61707947 นาย ธนภูมิ ทองกระจ่าง นิติศาสตร์ 
     6  61700911 น.ส. สุพรรณษา สมวงษ ์ วทิยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ 
     7  61707865 นาย วณิชชา วิมลธรรม ออกแบบส่ือสาร 
     8  61707872 นาย มงคล ไทยประเสริฐ ออกแบบส่ือสาร 
   9  61708175 น.ส. พีระญา เพรียพรม ออกแบบส่ือสาร 
 10  61707632 น.ส. วลิาวณัย ์สามารถกุล การจดัการ 
 11  61707738 น.ส. พรนภา แกว้สามคัคี การจดัการ 
 12  61707769 น.ส. ภคัจิรา ล้ิมวฒันะ การจดัการ 
 13  61707889 น.ส. อรวรรณ เกตุแกว้ การจดัการ 
 14  61708017 น.ส. ชนิกา วงคย์ะคร้ึม การจดัการ 
 15  61707752 นาย ธนพล ศรีธรรม การจดัการ 
 16  61707909 น.ส. ธมลวรรณ คุม้สุด การจดัการ 
 17  61708233 นาย ณัฐดนยั ใจเจริญ การจดัการ 
 18  61707707 นาย ธนาธิป สุกใส การจดัการ 
 19  61707790 น.ส. ธีราภรณ์ สุทธิสถิตย ์ การจดัการ 
 20  61707810 น.ส. ภุมรินทร์ บวัสุวรรณ์ การจดัการ 
 21  61707841 น.ส. วราภรณ์ นฤผล การจดัการ 
 22  61707978 นาย ภีมษ์พศั กฤษฎสุ์คนธ์ การจดัการ 
 23  61707985 นาย พิสิษฐ์ วฒันานุกิจ การจดัการ 
 24  61708024 น.ส. ณัฐรดี ประสพธรรม การจดัการ 
 25  61708062 น.ส. ปรีญา ปามุทา การจดัการ 
 26  61708093 น.ส. ธนพร ประชาสิทธ์ การจดัการ 
 27  61708106 น.ส. ฉตัรทิพย ์กอบค า การจดัการ 
 28  61708113 นาย วรรธนพรรษ ์รอบคอบ การจดัการ 
 29  61708137 น.ส. ธนพร ชยัรัตน์ การจดัการ 
 30  61708182 น.ส. สกาว อ ่าเจริญ การจดัการ 
 31  61708199 น.ส. นอ้มจิตร บุญบาตร การจดัการ 
 32  61708202 นาย อรุณ กลดัแกลว้กลา้ การจดัการ 
 33  61707649 น.ส. อยัดา แก่นจนัดี การจดัการธุรกิจการบิน 
 34  61707694 น.ส. เจนจิรา ใจคง การจดัการธุรกิจการบิน 
 35  61707930 น.ส. ศรินทร์ภรณ์ นนัไชย การจดัการธุรกิจการบิน 

 36  61701745… 
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ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา  ช่ือ-นามสกุล  สาขาวชิา 
 36  61701745 นาย ณัชพล จนัทรคุปต ์ การตลาด 
 37  61708000 น.ส. ชยากร ป้อมแจ่มศรี การตลาด 
 38  61708031 น.ส. พรรณพร กองอุ่น การตลาด 
 39  61707598 น.ส. กฤติยา สีเงิน การบญัชี 
 40  61707961 น.ส. วณิิชยา มีบ่อทรัพย ์ การบญัชี 
 41  61701567 น.ส. ฐิติมา นอ้ยเจริญ การบญัชี 
 42  61701574 น.ส. ฐาปราณี นอ้ยเจริญ การบญัชี 
 43  61707574 น.ส. สุภวรรณ อยูย่ดื การบญัชี 
 44  61707581 น.ส. ปาจรีย ์ชนะภยัรี การบญัชี 
 45  61707461 น.ส. ธญัภสั ทพัมีชยั การบญัชี 
 46  61707618 น.ส. ศิริภทัร แจง้แกว้ การบญัชี 
 47  61707663 น.ส. พิชยก์ร จนัโสดา การบญัชี 
 48  61707670 น.ส. กาญจนา ศรีปัดถา การบญัชี 
 49  61707745 น.ส. อนุสรณ์ กองวงษา การบญัชี 
 50  61708120 น.ส. อภิญญา วอ่งไว การบญัชี 
 51  61707858 น.ท. เสาวลกัษณ์ หงษเ์วยีงจนัทร์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 52  61708048 น.ส. ภทัราวดี สุศิละ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 53  61701074 น.ส. กนกทิพย ์นาวินวฒันา การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 54  61704593 น.ส. พชัริดา แสงสวา่ง การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 55  61704606 น.ส. ศิริวรรณ สนขาว การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 56  61704360 น.ส. อรปรียา หอมจ าปา การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 57  61705865 นาย กฤษดา แก่นพุฒ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 58  61707029 นาย นลธวลั เฉลยพจน์ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 59  61707050 น.ส. กญัญาวีร์ แฝงเวียง การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 60  61707081 น.ส. อมิตตา สุภาพ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 61  61707714 น.ส. อภิญญา สงวนชม การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 62  61707656 น.ส. บณัฑิตา โพธ์ิศรี การจดัการการท่องเท่ียว 
 63  61707625 น.ส. สุพรรรวดี กลา้เกิดผล ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ 
 64  61707896 นาย สมพงษ ์กาญจนภาค ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ 
 65  61707687 น.ส. ธญัจิรา อยูเ่ปลา ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 
 66  61707803 นาย ภาสกร เพญ็จนัทร์ ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 
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 67  61707827 น.ส. รจพร คงเพชรวิเศษ ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 
 68  61707992 น.ส. ชลธิชา พลเวยีง ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 
 69  61708240 น.ส. ปียม์นสั ตปนียศิลป์ ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 
 70  61707601 น.ส. อริสา โตแจ่ม ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 
 71  61708226 น.ส. พลอยไพลิน วงศปิ์ยะบวร ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 
  

 จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
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