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รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4064 อ. ธนาณตั ิกลา้หาญ 
สาขาวชิา การจดัการโลจสิตกิส ์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ จนัตร ี544444201 1 
  นางสาวกลัสดุา ป้ันกลดั 544444202 2 
  นางสาวจรรีตัน ์ซุน้เจรญิ 544444204 3 
  นายจกัรกฤษ ์วารอีดุม 544444205 4 
  นายจกัรพรรณ ์มากม ี544444206 5 
  นางสาวจฑุามาศ ปานวณิชยกจิ 544444207 6 
  นางสาวจฑุามาศ พุทธา 544444208 7 
  นางสาวชนนรตัน ์อว่มออ่ง 544444209 8 
  นายชาญชยั มญัญะหงษ ์544444210 9 
  นางสาวชาลนีิ เช ือ้หนองปรง 544444211 10 
  นางสาวณัฐนันท ์วงศจ์นัทรด์ ี544444212 11 
  นางสาวธนพร อไุรรกัษ ์544444213 12 
  นางสาวธนัยช์นก อุน่ช ู544444215 13 
  นายนพพร เจรญิธญัญากร 544444216 14 
  นายนพพล บตุรด ี544444217 15 
  นางสาวนภาภรณ ์วงเซ ีย่น 544444218 16 
  นายนฤพนัธ ์มบีญุ 544444219 17 
  นางสาวนฤมล แซโกว 544444220 18 
  นายนัฐพล สรุาํไพ 544444221 19 
  นางสาวนิลยา แอสมรงั 544444223 20 
  นางสาวนิสรา นิธกิลุ 544444224 21 
  นางสาวนิสรา สงัขท์อง 544444225 22 
  นายปฏพิล เตีย้เนตร 544444226 23 
  นายประสทิธิ ์ชุม่กลาง 544444227 24 
  นางสาวปารฉัิตร ยอ้ยด ี544444228 25 
  นายพงศกร นพนันทนาพร 544444229 26 
  นายพงษพ์ฒัน ์แสงทบั 544444230 27 
  นางสาวพรทพิา ยศศกัดิศ์ร ี544444231 28 
  นายพศวตั  เอีย่มอาจ 544444232 29 
  นางสาวมนัชญา ลิม้เจรญิ 544444234 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวมนัสนันท ์อดุมนพวงศ ์544444235 31 
  นางสาวรลัชนา เปลีย่นพุ่ม 544444236 32 
  นางสาวรุง่ระพ ีเอีย่มจาต ุ544444237 33 
  นางสาวลดาวลัย ์กา้นเหลอืง 544444238 34 
  นางสาววรญัญา เทพรตัน ์544444239 35 
  นายวรฒุ กลดัอยู่ 544444240 36 
  นางสาวศริมิล  คชุติา 544444241 37 
  นางสาวศริวิรรณ จนัทรก์รงุ 544444242 38 
  นางสาวสกลุรตัน ์พนัธจ์นี 544444243 39 
  นายสนัต ิเหล็กทพิย ์544444244 40 
  นายสาโรจน ์แซเ่ฮง้ 544444245 41 
  นายสทิธศิกัดิ ์เต็มพรอ้ม 544444246 42 
  นางสาวสฑุามาศ เซ ีย่งฉี 544444247 43 
  นายสรุศกัดิ ์ตรีถะ 544444248 44 
  นายสรุศกัดิ ์ภทัรปราการ 544444249 45 
  นายโสภณ เกษรแกว้ 544444250 46 
  นางสาวหทัยา ม่วงโพธิ ์544444251 47 
  นายอดศิร ไทยออ่น 544444252 48 
  นายอดศิกัดิ ์ออไอสนูย ์544444253 49 
  นางสาวอธติยา โภคะ 544444254 50 
  นางสาวอนัญญา รอดพนัธ ์544444255 51 
  นายอนุชา อํ่าเงนิ 544444256 52 
  นายอนุวฒัน ์รเีรยีบ 544444257 53 
  นางสาวอภญิญา มูลทองคาํ 544444258 54 
  นายอลงกต วนัสามง่าม 544444259 55 
  นางสาวอณุาโลม แสงมณี 544444261 56 
  นายอนุพงศ ์เหลอืงธาํรงสกลุ 544444262 57 
  นายณัฐพงค ์นําเจรญิลาภ 544444263 58 
  นายภาณุวฒัน ์ลอยอดุมโชค 544444264 59 
  นายสนุทร ธาบรุ ี544444265 60 
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  นายธนพงษ ์เลศิบรรลอืชยั 544444266 61 
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