
1 076360304001-8 น.ส. ศันสนยี์ จติภริมย์
2 076360304002-6 น.ส. ณัฏฐช์ยธร ฐติารยีธ์ราณชิ
3 076360304003-4 น.ส. นันทพร นุย้สอน
4 076360304004-2 น.ส. พชิญาภา เขยีนเขวา้
5 076360304005-9 น.ส. อรอรยิา ภรูนัีนทนมิติ
6 076360304006-7 น.ส. สาวติรี เทพโพธา
7 076360304007-5 น.ส. เจนจริา ภญิโญยศ
8 076360304010-9 นาย บรรพต มลฑา
9 076360304012-5 น.ส. นมติรา อว่มแอรม่
10 076360304013-3 น.ส. สกุญัณกิาร์ จันทาศรี
11 076360304015-8 น.ส. ศภุกาญจน์ อนิทรสทิธิ
12 076360304016-6 น.ส. กญัญาณัฐ ชมภโูกฐ
13 076360304019-0 น.ส. อาทติยา เกงิฝาก
14 076360304020-8 น.ส. ภาวณีิ รสแดงชาติ
15 076360304021-6 น.ส. จันทรธ์มิา ใจแกว้
16 076360304022-4 น.ส. ศรินิาฏ อะโรคา
17 076360304024-0 น.ส. ชนดิาภา พันธรั์งษี
18 076360304025-7 น.ส. ภัทรมน เขยีวออ่น
19 076360304026-5 น.ส. ชมพนุูท มองธรรม
20 076360304027-3 น.ส. บตุรธดิาพร จวบแจง้
21 076360304028-1 น.ส. ธญิาดา จวบแจง้
22 076360304029-9 นาย ธนกร คชการ
23 076360304030-7 น.ส. ธนัญดา รัตนเทพี
24 076360304031-5 น.ส. รศิรา อาศัยนา
25 076360304032-3 น.ส. ชฎาพร ผลาผล
26 076360304033-1 น.ส. ภญิญามาศ สมสขุ
27 076360304034-9 น.ส. พชิญส์นิี ประครองใจ
28 076360304035-6 น.ส. พชรมน เสงยีมงาม
29 076360304036-4 น.ส. วลิาศณีิ อดุหนุนธรรม
30 076360304039-8 น.ส. สไบทพิย์ พวงประเสรฐิ
31 076360304040-6 น.ส. โชตริส ผักผอ่ง
32 076360304041-4 น.ส. สดุารัตน์ นามวงค์
33 076360304043-0 น.ส. ปณติา พรอ้มประชนั
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34 076360304044-8 น.ส. เพ็ญพชิชา โกสะรทุธะ
35 076360304045-5 น.ส. พัชรา อุน่จรัส
36 076360304046-3 น.ส. ชลธชิา ยารัมย์
37 076360304047-1 น.ส. นันทพร เรอืงแจม่
38 076360304049-7 น.ส. มาณีวรรณ ลอ่งออ้
39 076360304050-5 นาย ธนวตัร์ แชม่โสภา

40 076360304052-1 น.ส. นฤนาฏ ธดิา
41 076360304054-7 น.ส. วราภรณ์ แกว้วงษ์ษา
42 076360304055-4 น.ส. วนดิา สนเล็ก
43 076360304056-2 น.ส. วรรณดา โละ๊ซอ
44 076360304057-0 น.ส. อทติยา เป่ากะเด
45 076360304058-8 น.ส. สนุสิา พลฤทธิ
46 076360304059-6 น.ส. เมธาพร บญุสทิธิ
47 076360304062-0 นาย เขยีว มฮูมัหมัด
48 076360304063-8 น.ส. โสสดุา เชาวนะปัญจะ
49 076360304064-6 น.ส. กรรณกิาร์ ยกพทัิกษ์
50 076360304065-3 น.ส. ประภัสสร รุง่รัตนกจิ
51 076360304066-1 น.ส. กติวิรรณ แซบู่๊
52 076360304067-9 น.ส. ฐานติา เชยีงนยิม
53 076360304068-7 น.ส. สภุาวดี ทองประสม
54 076360304069-5 น.ส. วรรณพร ชาวชมุนุม
55 076360304070-3 น.ส. ณัฐรกิา กวยรักษา
56 076360304071-1 น.ส. วภิา ดษิมหาผล
57 076360304072-9 น.ส. พัชรนิทร์ เมอืงปลอด
58 076360304074-5 น.ส. ณัฐธดิา หุน่เกา่
59 076360304076-0 น.ส. จริะกมล บรรถะ
60 076360304077-8 น.ส. พัชรฤดี บญุเจอืจันทร์
61 076360304078-6 น.ส. ภัคนาถ แกว้เพ็ง
62 076360304079-4 น.ส. กฤษณา ผอ่งใส
63 076360304080-2 น.ส. กนกอร เกา้แพ
64 076360304081-0 นาย วรากร แซฉั่ว
65 076360304082-8 น.ส. ฐติพิร ประการแกว้
66 076360304083-6 น.ส. อรณุกมล สทุธา
67 076360304084-4 น.ส. สจุติรา บญุมา
68 076360304085-1 นาย ปฏภิาณ นุ่มวฒันา
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69 076360304086-9 น.ส. กรรณกิาร์ พงษ์สะเดา
70 076360304087-7 น.ส. ธรีดา เกตมณี
71 076360304088-5 น.ส. ศริรัิตน์ มันคง
72 076360304089-3 น.ส. อารยา ธปุพงษ์
73 076360304090-1 น.ส. ณัฏฐณชิา จันทรมณี
74 076360304092-7 น.ส. อนุสสรา ตันตระกลู
75 076360304093-5 น.ส. สงกรานต์ พรมมี
76 076360304094-3 น.ส. ณชิากร กางมันต์
77 076360304095-0 น.ส. นศิารัตน์ แสนตลับ
78 076360304096-8 น.ส. นันทัชพร เกดิเปียม
79 076360304097-6 น.ส. สดุารัตน์ พรมมาวนั
80 076360304100-8 น.ส. กสุมุา สงัขรังสี

1 076360304101-6 น.ส. มนัสวี สวุรรณลาภา
2 076360304102-4 น.ส. นลนิวภิา บญุจันทร์
3 076360304103-2 นาย พรีวชิญ์ เทยีงตรง
4 076360304104-0 นาย ธนา แซล่ี
5 076360304106-5 นาย กฤษกร ปานทอง
6 076360304107-3 น.ส. มนธติา ราชประดษิฐ
7 076360304108-1 นาย วรรณรัตน์ ขาวสอาด
8 076360304109-9 น.ส. สพัุฒตรา รุง่เรอืง
9 076360304110-7 น.ส. ศศธิร สงา่ศรี
10 076360304111-5 น.ส. จฑุามาศ พงษ์พทุธา
11 076360304112-3 น.ส. เลนกิาร์ มสิสงิร์
12 076360304114-9 นาย กรกวนิ พรหมสวสัดิ
13 076360304115-6 น.ส. สลลิทพิย์ พทัิกษ์ชาตภิญิโญ
14 076360304116-4 น.ส. สจัจพร ศรสีมรนื
15 076360304118-0 น.ส. วารพินิทุ์ สทิธปิระเสรฐิ
16 076360304119-8 น.ส. วภิาวรรณ พรรณลําเจยีก
17 076360304120-6 น.ส. จารวุรรณ พวงมาลัย
18 076360304121-4 น.ส. สจุณิณา ชอูรรถ
19 076360304122-2 น.ส. มกุขรนิทร์ เอยีมอไุร
20 076360304123-0 น.ส. วนัวสิาข์ อา่งเงนิ
21 076360304124-8 น.ส. สชุาดา ทองวจิติร
22 076360304125-5 น.ส. วลัลภา บญุทนมิติร
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23 076360304126-3 น.ส. สนุสิา เพ็ชรเทยีม
24 076360304127-1 น.ส. ฑติยา ภธูร
25 076360304128-9 น.ส. ชนากานต์ สวุรรณเศวต
26 076360304130-5 น.ส. กมลวรรณ หมัดสมบรูณ์
27 076360304131-3 น.ส. ฐติยา นพสนัเทยีะ
28 076360304132-1 น.ส. เนตรนภา อมัวงศ์
29 076360304133-9 นาย พัชรพล เอยีมอธพิงษ์
30 076360304135-4 น.ส. นราญา เลศิพฤกษกจิ
31 076360304136-2 น.ส. นภัสสร ดรณุเนตร
32 076360304139-6 น.ส. ณฐพร ภมร
33 076360304140-4 น.ส. เจนจริา บทุธเสน
34 076360304142-0 น.ส. อาทติยิา สขุจันทร์
35 076360304144-6 น.ส. เพชรลดา ขนุพนิจิ
36 076360304145-3 น.ส. ธวลัพร ปานุราช
37 076360304146-1 น.ส. อมัพริา กนัทอง
38 076360304148-7 น.ส. วนันภา แวน่แกว้
39 076360304149-5 น.ส. พชิานภิา ชา้งศรี
40 076360304150-3 น.ส. อรณุศรี นวลมณี

41 076360304151-1 นาย จักรกฤษ สขุเกษม
42 076360304152-9 น.ส. วศนิี ชาครยิานุ
43 076360304154-5 น.ส. ณัฐปรยีา จงรับกลาง
44 076360304156-0 น.ส. ศริพิร ศักดภิริมย์
45 076360304157-8 น.ส. สธุติา เฉลยีวฉลาด
46 076360304159-4 น.ส. หทัยรัตน์ ไตรบญุ
47 076360304160-2 น.ส. ซุม้แกว้ จติรมัน
48 076360304161-0 น.ส. ศศมิา ศรรีอต
49 076360304162-8 น.ส. ธนาภรณ์ รัตลาด
50 076360304163-6 น.ส. ศริดา ตันตเิสนาบญุ
51 076360304164-4 น.ส. ปิยะธดิา ถนิจาด
52 076360304166-9 น.ส. พชิชานันท์ ตระการวรีะเดช
53 076360304167-7 นาย สมติิ เพยีรดี
54 076360304168-5 น.ส. เกวลนิ บญุมาก
55 076360304169-3 น.ส. กญัญารัตน์ พรมรัตน์
56 076360304170-1 วา่ทรีอ้ยภาณุมาส ดขํีา
57 076360304171-9 น.ส. อนัญญา สวุรรณชยั
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58 076360304172-7 นาย กฤษณะ แซล่ี
59 076360304173-5 น.ส. จรีะเนตร ศรผีดุผอ่ง
60 076360304175-0 น.ส. สมฤดี เอยีมผอ่ง
61 076360304176-8 น.ส. นุศรา กลา้กระโทก
62 076360304179-2 นาย ภานุเดช สทิธมิงคลชยั
63 076360304181-8 นาย แกว้ไพบลูย์ จําปาแกว้
64 076360304182-6 น.ส. ปิยะฉัตร ศภุวงศว์รรธนะ
65 076360304183-4 น.ส. อนญิพร ภมูริาช
66 076360304184-2 น.ส. อนิทริา สวุรรณมงคล
67 076360304185-9 น.ส. นันทนา ปินสนัเทยีะ
68 076360304188-3 น.ส. ณัฐกมล ภูจั่นทกึ
69 076360304189-1 น.ส. สพุรรณกิา แกว้ชนะ
70 076360304190-9 น.ส. ศศธิร เรอืงดว้ง
71 076360304191-7 นาย ณรรถพร เพ็งสวย
72 076360304192-5 น.ส. รวงทอง แตงนวม
73 076360304194-1 น.ส. กวสิรา อนิปัญญา
74 076360304195-8 น.ส. กมลชนก ทองแฉลม้
75 076360304196-6 น.ส. ธนพร แจง้ชุม่
76 076360304197-4 น.ส. รนิลดา จันทรเ์พชร์
77 076360304199-0 นาย กจิภสูกัก์ เตชสริไีชยรัต

1 076360304401-0 น.ส. ธัญญรัตน์ สมสขุ
2 076360304402-8 น.ส. ศศพิมิพ์ ครธุบญุยงค์
3 076360304403-6 น.ส. เสาวลักษณ์ ทรัพยน์วล
4 076360304404-4 น.ส. ฉัตราภรณ์ อยูค่ลา้ย
5 076360304405-1 นาย กรวนิทร์ วงศรทีรา
6 076360304406-9 น.ส. นวพรรณ พวงพุม่
7 076360304407-7 น.ส. รัชพร เสถยีรพงษ์
8 076360304409-3 น.ส. ธัญยธรณ์ เจรญิสขุ
9 076360304410-1 น.ส. วราลี โชคชยัธนากลุ
10 076360304412-7 น.ส. ชลธชิา แกว้เอยีม
11 076360304414-3 น.ส. อภชิญิาณ์ ใจชว่ย
12 076360304415-0 น.ส. ปนัดดา ละดาขันธุ์
13 076360304416-8 น.ส. ขวญัสริิ เหมปาละ
14 076360304417-6 น.ส. นุชวรา ชนะคา้
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15 076360304419-2 น.ส. พรกมล ดบีญุ
16 076360304420-0 น.ส. ธันยมัย พรอ้มมลู
17 076360304422-6 น.ส. ประสติา ธรรมพทัิกษ์
18 076360304423-4 น.ส. มธรุส พฤกษ์พนาสนัต์
19 076360304424-2 น.ส. กลัยรัตน์ โสภาระ
20 076360304426-7 น.ส. ฟ้าใส เหมวนั
21 076360304428-3 น.ส. พริยิาพร คําทอง
22 076360304429-1 น.ส. ฟ้าใส บญุทรดิ
23 076360304430-9 น.ส. วาสนา ทองเสอื
24 076360304431-7 น.ส. บณุยนุช ผวิหอม
25 076360304432-5 น.ส. สธุาวลัย์ ลาภรัตน์
26 076360304433-3 น.ส. กติตยิา กมลวงค์
27 076360304434-1 น.ส. ชมพนุูช เสาโสภา
28 076360304435-8 น.ส. สทุธดิา พกุนัด
29 076360304436-6 น.ส. กนกวรรณ สายทอง
30 076360304437-4 น.ส. วาสนา สกุใส
31 076360304439-0 น.ส. อลษิา วงศล์ะคร
32 076360304440-8 นาย ณัฐพล ซอหมัด
33 076360304441-6 น.ส. ชนัินพร ฆอ้งประเสรฐิ
34 076360304442-4 น.ส. ชลติา สมบัติ
35 076360304443-2 น.ส. วราภรณ์ จลุเจมิศักดิ
36 076360304444-0 น.ส. พรรณปพร ใจยา
37 076360304445-7 น.ส. ศริรัิญญา ผลสขุศรี
38 076360304447-3 น.ส. ชญานษิฐ์ พงศาอศัวไพบลูย์

39 076360304451-5 น.ส. แกว้ตา บงึซา้ย
40 076360304453-1 น.ส. วราภรณ์ ศรี
41 076360304455-6 น.ส. ธนัชพร เจรญิศรี
42 076360304456-4 น.ส. ชตุนัินท์ ประสานรัตน์
43 076360304460-6 น.ส. กชพรรณ กนัทํา
44 076360304461-4 น.ส. ปณุณษิา ทองกลํา
45 076360304462-2 น.ส. พัชรนิทร์ ไกยเดช
46 076360304463-0 น.ส. ชนติา ทองใจ
47 076360304464-8 น.ส. กญัญารัตน์ มะโนรักษ์
48 076360304467-1 นาย ลภัส ชยัมบีญุ
49 076360304468-9 น.ส. วชิญภา เชาวกจิ
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50 076360304470-5 น.ส. ฐาปนี สขุเกษม
51 076360304471-3 น.ส. บัวแกว้ อนัสา
52 076360304472-1 น.ส. สพุรรณี ชนะสมบรูณ์
53 076360304473-9 น.ส. รนิรดา พุม่จันทร์
54 076360304475-4 น.ส. จรยิา พงษ์สวุรรณ
55 076360304476-2 น.ส. ศันสนยี์ เพลดิพราว
56 076360304477-0 น.ส. พมิลวรรณ ขัตยิวงศ์
57 076360304481-2 น.ส. ธมลวรรณ หนูปุ้ย
58 076360304482-0 น.ส. ภัคภร สอนศรี
59 076360304483-8 น.ส. กนัยารัตน์ สงัขไ์ทย
60 076360304484-6 น.ส. ธนพร กาญจนา
61 076360304485-3 น.ส. วรันพร ประพันธพั์ฒนากลู
62 076360304487-9 น.ส. ลักษมณ พงึฉมิ
63 076360304488-7 น.ส. ฝากสวรรค์ กลันจนิดาดี
64 076360304489-5 สบิโท มณฑล ทวิาเวช
65 076360304490-3 น.ส. ธดิา มณีศรรัีษฎ์
66 076360304491-1 น.ส. อภริดี ชาํนาญ
67 076360304492-9 น.ส. นภัสสร คณุโอษฐ์
68 076360304493-7 น.ส. สรุยีพ์ร สระทองเบยี
69 076360304495-2 น.ส. ภัทรานษิฐ์ ธฤตตณิณ์พัฒน์
70 076360304496-0 น.ส. พัชรา แสงสี

1 076360304201-4 น.ส. กาญจนี อนิทเกอื
2 076360304202-2 น.ส. อาทติยา สนุทรกลุ
3 076360304203-0 น.ส. สวุพัชร ศรแีมน
4 076360304204-8 น.ส. ศศนิา สการันต์
5 076360304205-5 น.ส. สาธดิา ปัญจมานันทกลุ
6 076360304206-3 น.ส. พรพมิล เครอืพัฒน์
7 076360304207-1 น.ส. อารยิา เวทยา
8 076360304208-9 น.ส. นาเดยี อาดัน
9 076360304209-7 น.ส. สภุดิา ขํามนิ
10 076360304211-3 น.ส. ธนัชชา ยะ
11 076360304212-1 น.ส. อนงครั์ตน์ สงัขก์ลาง
12 076360304213-9 น.ส. ชลธชิา ใจยะสาร
13 076360304214-7 น.ส. ปารชิาติ นาทุง่มน

เว็บไซตส์อบ : tms-pink.rmutp.ac.th
การบญัชกีารเงนิ ทบง./1



14 076360304215-4 น.ส. พรรณภิา เกษนาค
15 076360304217-0 น.ส. ธนพร ภตูะลา
16 076360304219-6 น.ส. อาทติยา สงิหส์นัน
17 076360304220-4 น.ส. ชนดิา ขํากระโทก
18 076360304221-2 น.ส. หทัยชนก จัดชาวนา
19 076360304222-0 นาย อภวิฒัิ อนุรักษ์
20 076360304224-6 น.ส. นพสรณ์ ศรสีขุ
21 076360304228-7 น.ส. กญัญารัตน์ ปะทเิก
22 076360304229-5 น.ส. วรีดา ศรสีขุ
23 076360304230-3 น.ส. สธุารักษ์ เกตทุมุ
24 076360304231-1 นาย ณัฐวฒุิ นักประเสรฐิ
25 076360304232-9 น.ส. นัฐรกิา พวงศรี
26 076360304233-7 น.ส. เรอืงพลิาศ จลุพันธ์
27 076360304234-5 น.ส. อภญิญา แซล่อ้
28 076360304235-2 น.ส. ธติพิร พระศรนีาม
29 076360304237-8 น.ส. เมวรนิทร์ สสีด
30 076360304238-6 น.ส. กลัยกร บัวนุช

31 076360304901-9 น.ส. ปภาวดี ป้อมเหม็ง
32 076360304902-7 น.ส. อธติญาธร พงึและ
33 076360304903-5 นาย นครนิทร์ ออ่นศรี
34 076360304904-3 น.ส. ธดิา สายกระสนุ
35 076360304905-0 น.ส. สนุติา จุย้งาม
36 076360304906-8 น.ส. สปุระวณ์ี ปิตชิาไพบลูย์
37 076360304907-6 น.ส. นลนิ สงิหล์ี
38 076360304908-4 น.ส. สทุธพิรรณ ศรชีมภู
39 076360304909-2 น.ส. วาฐณีิ คงยนตร์
40 076360304910-0 น.ส. สริกิลัยา สขุสําราญ
41 076360304911-8 น.ส. พริยิาภรณ์ สมศักดิ
42 076360304912-6 น.ส. ปฐมาพร สริอิดุมศักดิ
43 076360304913-4 น.ส. วภิาดา เสนคราม
44 076360304914-2 น.ส. จรยิา สอุงัคะ
45 076360304915-9 นาย ธรรมรัตน์ สงิหป์ระสาท
46 076360304916-7 น.ส. กมลฉัตร สงสระ
47 076360304917-5 น.ส. สทุกิา สตีอื
48 076360304919-1 น.ส. พลอยไพลนิ เอยีมมณี

การบญัชกีารเงนิ ทสบง./1



49 076360304920-9 น.ส. สภุัทธา ทรัพยถ์นอม
50 076360304921-7 นาย วศนิ งามระหงษ์
51 076360304923-3 น.ส. สมหญงิ แตงทองแท ้
52 076360304925-8 น.ส. ดรนิธร นุ่มปราณี
53 076360304926-6 น.ส. กญัญาณัฐ แกว้พรมภักดี
54 076360304927-4 น.ส. จรยิา มะธติะนัง
55 076360304929-0 น.ส. นลนิี สงิใส
56 076360304930-8 น.ส. ชนากานต์ สวุะรัตน์
57 076360304931-6 น.ส. อารยิา โอนออ่น
58 076360304932-4 น.ส. อลลิตา ฟ้องเสยีง
59 076360304933-2 สบิโท กฤษณะ ชยัมเีขยีว
60 076360304937-3 น.ส. ธดิารัตน์ โสระถาวร
61 076360304938-1 น.ส. ภัทรวดี วรษา
62 076360304939-9 น.ส. สมพร เปียมอดุมลักษณ์
63 076360304952-2 น.ส. อาณดา ปาวรยี์
64 076360304953-0 น.ส. นรวรี์ ยางทอง
65 076360304954-8 นาย ณัฐวฒุิ วนิทะไชย
66 076360304956-3 น.ส. ธวลัหทัย แปลา
67 076360304958-9 น.ส. สริพิร โคตรธรรม
68 076360304959-7 น.ส. รจุลิดา ประสงคเ์จรญิ

1 076360302001-0 น.ส. ธดิารัตน์ กยุรัมย์
2 076360302002-8 น.ส. อโนชา สาทประสทิธิ
3 076360302003-6 น.ส. ธนารยี์ ทากริะ
4 076360302004-4 น.ส. นวพร กลนิกระโทก
5 076360302005-1 น.ส. ณัฐพัชร์ พงศจ์รรยากร
6 076360302006-9 น.ส. กรรณกิาร์ ชศูรี
7 076360302007-7 น.ส. สภุาพร แป้นสกุใส
8 076360302010-1 น.ส. ภควดี ใจนอ้ย
9 076360302011-9 นาย ธนาชยั มสุกิา
10 076360302013-5 นาย อษัฎายธุ เขยีวสลับ
11 076360302014-3 นาย ราชนัท์ เสวานนท์
12 076360302015-0 น.ส. มาลณีิ ลาโสภี
13 076360302016-8 น.ส. เสาวณีย์ แกว้ธรรม
14 076360302017-6 น.ส. เสาวณติ แกว้ธรรม

การบรหิารการตลาด ทตบ./1
เว็บไซตส์อบ : tms.rmutp.ac.th



15 076360302018-4 น.ส. จติญาดา บญุศรี
16 076360302019-2 น.ส. วรดา ทองปรชีา
17 076360302020-0 น.ส. อรญา ดวงจนิดา
18 076360302021-8 น.ส. เสาวลักษณ์ แสวงพันธ์
19 076360302023-4 น.ส. นริชา กลุจติตนิภกร
20 076360302024-2 น.ส. เพชรฟ้า คําพันธ์
21 076360302025-9 นาย ภัทรพงศ์ วศิษิฐานุกลูกจิ
22 076360302026-7 นาย ดนุรจุ เกนิชยั
23 076360302027-5 นาย จริายุ เอยีมพัฒนาสขุ
24 076360302028-3 น.ส. รัชนกีานต์ หลังมา
25 076360302031-7 นาย ชชัชยั เชดิสขุ
26 076360302032-5 นาย เอกราช ลอ่งศาลา
27 076360302033-3 นาย ศวิกร จันทรส์ขุ
28 076360302035-8 นาย เทพวศิษิฐ์ ปานทังทอง
29 076360302036-6 นาย พัทธดนย์ แกว้สมิมาพร
30 076360302038-2 นาย ชยัธวชั ไทยวงษ์
31 076360302039-0 น.ส. จริาภรณ์ เบา้นอก
32 076360302040-8 นาย อมัรนิทร์ ปินทอง
33 076360302042-4 น.ส. จริาภร วงศใ์หญ่
34 076360302043-2 น.ส. กรรณกิาร์ ปานเกดิ

35 076360302101-8 นาย ธนพัฒน์ สระทองขาว
36 076360302102-6 นาย วรากรณ์ ราชภักดี
37 076360302103-4 นาย เอกภพ วฒันภริมย์
38 076360302104-2 นาย กฤตนัย เดน่ไชย
39 076360302105-9 น.ส. จฬุาลักษณ์ ชลธชิาชลาลักษณ์
40 076360302106-7 น.ส. ไพลนิ แยม้สรวล
41 076360302108-3 นาย สทิธกิร จันทรส์หุรา่ย
42 076360302109-1 น.ส. สธุดิา เผา่พงษ์
43 076360302110-9 น.ส. สกลุตรา ปรเีลศิ
44 076360302111-7 นาย ภัทรพล กติตภิัทรดกีลุ
45 076360302112-5 น.ส. กชกร กลุนลิ
46 076360302113-3 นาย วรานนท์ รจนากร
47 076360302115-8 น.ส. ภัทราพร บญุเลศิ
48 076360302116-6 น.ส. สวุนันท์ จันทรสํ์าราญ
49 076360302117-4 น.ส. จริาภรณ์ นติยโรจน์

การบรหิารการตลาด ทตบ./2



50 076360302118-2 น.ส. อปุาวรรณ์ ผลเกดิ
51 076360302120-8 น.ส. สพุรรษา จันทรไ์พดอน
52 076360302121-6 นาย พงศภ์รณ์ ผงึผดงุ
53 076360302122-4 นาย ธนาทอง กออําไพ
54 076360302123-2 นาย จริศักดิ ทับทมิหนิ
55 076360302124-0 นาย ณัฐพล เรอืงวรรณ
56 076360302125-7 นาย นติพิงศ์ เรอืงวรรณ
57 076360302126-5 น.ส. นนลนยี์ ปิตอิรยิวงศ์
58 076360302127-3 น.ส. นลิาวณัย์ ใจสขุ
59 076360302129-9 น.ส. มธุติา นันจันทกึ
60 076360302130-7 นาย รณกร ศักยศ์วิกร
61 076360302131-5 น.ส. จรุพีร มณีสาย
62 076360302133-1 น.ส. ธนัชพร นุ่มปราณี
63 076360302134-9 น.ส. นุชนาฎ รักษาพรปัญญา
64 076360302135-6 นาย กนัตชาติ ศรยีา
65 076360302136-4 นาย กติตศิักดิ ทองบัว

66 076360302201-6 นาย ชนาธปิ ทัศนาพันธ์
67 076360302203-2 น.ส. บัญจรัตน์ ปรติไิตรยรั์ตน์
68 076360302204-0 น.ส. วมิล โตกระแสร์
69 076360302205-7 นาย พัทธพล อสิระวทิยะชยั
70 076360302206-5 นาย พัทธนันท์ อสิระวทิยะชยั
71 076360302207-3 นาย ปรชีาชาญ ธวชัวงค์
72 076360302208-1 น.ส. อศิรณิ หมวดทอง
73 076360302209-9 น.ส. ปารยีา เขยีวคํา
74 076360302210-7 น.ส. สฐุติา อาจหยดุ
75 076360302211-5 น.ส. พมิพศ์ริิ รังวรรณา
76 076360302212-3 นาย สนธยา เสยีงเสนาะ
77 076360302213-1 น.ส. ศศวิรรณ วงษ์ศรี
78 076360302214-9 น.ส. โสรดา ซอ่มภเูขยีว
79 076360302215-6 นาย สพุจน์ แซฉั่ว
80 076360302216-4 น.ส. สวุรรณี กจิการธนกวนิ
81 076360302217-2 นาย ศรัณย์ เนตรโสภา
82 076360302218-0 วา่ท ีรต. ศทุธนิี เพง่แสง
83 076360302219-8 นาย สรวศิ จันทรด์าหาร
84 076360302221-4 น.ส. ภัทรภรณ์ แบง่สว่น

การบรหิารการตลาด ทตบ./3



85 076360302222-2 นาย ภาสกร บญุแท ้
86 076360302223-0 น.ส. เสาวลักษณ์ ชุม่กระโทก
87 076360302224-8 น.ส. แกว้ตา คดิชอบ
88 076360302225-5 นาย ณัฐวตัร ยังสขุ
89 076360302226-3 น.ส. เมศยา จนิตนถคอนันต์
90 076360302227-1 น.ส. วรรณทพิย์ ดว้งสโมสร
91 076360302228-9 น.ส. นภิาพร มรูะคา
92 076360302229-7 น.ส. เสาวลักษณ์ จติสนัเทยีะ
93 076360302230-5 นาย กติตธิัช โกมลนาค
94 076360302231-3 นาย สรุณัฐ จดุศรี
95 076360302232-1 นาย ภสูษิฐ์ วจิติรวงศโ์อฬาร
96 076360302233-9 นาย ชาตรี ปินใจ
97 076360302234-7 นาย ชาครสิ เฉลยีวคา้
98 076360302235-4 น.ส. ทักษิณา พงสารี


