










































ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
จํานวน 116 ราย

1 นางสาวกนกพร จริยเดชกุศล
2 นางสาวกรรณิกา ตนกวาว
3 นางสาวกรวรรณ อินตะยา
4 นายกฤษฎา จันตะโมกขะ
5 นายกีรติ สิทธิมนต
6 นางสาวกุลนันท ศรีวิชัย
7 นางสาวเกวลิน สุดาจันทร
8 นางสาวเกศินี หมวกสังข
9 นางสาวเกษมศรี บุณยสวัสด์ิ
10 นางสาวขณิษฐา วังสมุด
11 นายคุณานนต วินันท
12 นางสาวจันทรมณี ลองลอย
13 นางสาวจิรวดี หนอแซง
14 นางสาวจิราพัชร พงษตน
15 นางสาวจิราภา เกตุเเกว
16 นายจีรศักด์ิ เมาราเคอร
17 นางสาวเจนจิรา สนติ
18 นางสาวชนิษฐา คําหลา
19 นางสาวชลธิชา สิทธิสอน
20 นางสาวชาลิสา กันทรากรดุษฎี
21 นางสาวชาลิสา ขาวงาม
22 นายชินกฤต ดวงสุภา
23 นายชิษณุพงศ ทองคํา
24 นางสาวชุติมา ย้ิมยอง
25 นางสาวญาณิสา พรหมอยู
26 นายฐาปกรณ แสงนัย

รายช่ือผูผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาใหม TCAS รอบท่ี 1.2 Portfolio
การจัดสรรโควตาสําหรับอาจารยแนะแนว ประจําปการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกนวัตกรรมการตลาดและการตลาดดิจิทัล) หลักสูตร 4 ป



ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
27 นางสาวฐิติพร กงสะเด็น
28 นายณัชพล สนธิศรี
29 นายณัฐกฤต ทองอนันต
30 นางสาวณัฐกานต เหมือนฟู
31 นางสาวณัฐชากุล แทนรินทร
32 นางสาวณัฐฌา เปไธสง
33 นางสาวณัฐณิชา แซล่ิว
34 นายณัฐพงษ สุดาบุตร
35 นายณัฐวัตร ปติจะ
36 นางสาวณิชกานต นภากันทร
37 นายดรัสพงศ อุนพัฒนาศิลป
38 นางสาวดวงกมล สมมุติ
39 นายเดชาธร ชูศรีทอง
40 นางสาวติรณา ฉํ่าทอง
41 นางสาวทัชมาภรณ กล่ินสุคนธ
42 นางสาวธมลวรรณ โนภิวงค
43 นางสาวธัญญรัตน พรหมทา
44 นายธีรธวัช ธานนท
45 นางสาวนริศรา ปานจะอํา
46 นางสาวนันทิชา สุกันทอน
47 นางสาวนิชาภัทร มาตรา
48 นายนิพัทธ ธนะกันตพัฒน
49 นางสาวนุษรา ชํานาญสิน
50 นายบงกช อินจําปา
51 นายปณชัย บุญวิจิตร
52 นางสาวปทิตตา โลกาวิทย
53 นางสาวปรียานุช ประสี
54 นางสาวปรียาภรณ พระวิวงค
55 นางสาวปวีณา ใจแนวแนกุศล
56 นางสาวปานวาด อนุกุล



ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
57 นางสาวปาริฉัตร สีออน
58 นางสาวปาริชาต โพธ์ิทา
59 นางสาวปยาภรณ บริรักษ
60 นางสาวพชรพร วรงคพงศธร
61 นางสาวพรทิพย แสงมีสี
62 นางสาวพรรณทิพย มีทรัพยกวาง
63 นางสาวพัชรธิดา ใจเย็น
64 นางสาวพัชรพร รูปมาศ
65 นางสาวพัชราภา เสมอเช้ือ
66 นางสาวพิชญา อดุลยพล
67 นายพิพัฒพงศ พาละการมย
68 นางสาวพิมพพิรา ฟองสมุทร
69 นางสาวพิยดา บุญหลาย
70 นางสาวพุทธธิดา ดวงเดือน
71 นางสาวภัณฑิลา จรรยาสุภาพ
72 นางสาวภัทรวดี ทาวเมืองใจ
73 นางสาวภัทราภรณ ยังไว
74 นายภาคภูมิ ภูวิใจ
75 นางสาวมัทลิษา ขินเอ
76 นางสาวโยษิตา ปญญา
77 นางสาวระเบียบ กุลสถานสวัสด์ิ
78 นายรัฐภูมิ คงวิริยะกิจ
79 นางสาววชิราภรณ เฉลิมวงศสกุล
80 นางสาววรกานต จํานงจิต
81 นางสาววรรณภา สังสุวรรณ
82 นางสาววรัชยา โตเจริญ
83 นางสาววราพร มงคลไชยเจริญ
84 นางสาววริศรา สรรพกรพิเศษ
85 นางสาววศินี มีเพียร
86 นายวิชชากร ศรีสุวรรณ



ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
87 นางสาววิชญาดา ปะละวงศ
88 นายวิริทธ์ิพล บึกหาญ
89 นางสาววิลัยวรรณ ธรรมศิริกาญจน
90 นายวีรภัทร ยามดี
91 นางสาวศศิกานต กองสอน
92 นายศักด์ิสิทธ์ิ แสงทาว
93 นางสาวศิริพร ขาวโต
94 นางสาวศิริลักษณ ลูกอินทร
95 นายศิวกร ปานชัย
96 นายศุภวิชญ หลิมวงศ
97 นางสาวสรัลชนา แสนธิวัง
98 นายสิรวิชญ ทองดอนนอย
99 นางสาวสุกัญญา สุภาทิพย
100 นางสาวสุธาวัลย สุระพันธ
101 นางสาวสุพิชญา เขียวสด
102 นางสาวโสภิดา ชูหนู
103 นางสาวหน่ึงฤทัย ยืนยงคีรีมาศ
104 นางสาวอทิติยา มังคลาด
105 นายอนันตชัย พานุช
106 นางสาวอนิญญา พอใจ
107 นางสาวอภิชญา อุนทา
108 นายอภิโชค คํามิตร
109 นางสาวอมรรัตน กันหาพันธ
110 นางสาวอรอนงค นันตา
111 นายอัครวันท ธงชัยเลิศ
112 นางสาวอัญชลิกา ศรีสกุล
113 นางสาวอัญชิสา มโนขวัญหทัย
114 นางสาวอัมพิกา โนจะ
115 นายอัศวานนท โนกันธิลา
116 นางสาวไอลัญญา พุฒิชน















































































ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
จํานวน 4 ราย

1 นางสาวณัฐธยาน ธารารัตนสุวรรณ
2 นางสาวบุษริยา เเสนย่ี
3 นางสาวภวิษยพร โพธ์ิทอง
4 นางสาวธิติวดี ใจลึก 

รายช่ือผูผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาใหม TCAS รอบท่ี 1.2 Portfolio
การจัดสรรโควตาสําหรับอาจารยแนะแนว ประจําปการศึกษา 2566

วิทยาลัยนานาชาติ  หลักสูตร 4 ป
โครงการความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ หลักสูตร Educational Cooperation Program 






















