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รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4106 อ. วมิลรตัน ์ศรรีตันกลุ 
สาขาวชิา ธุรกจิระหวา่งประเทศ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ สโุนภกัด ี544479201 1 
  นางสาวกญัญาวรรณ อนิด ี544479202 2 
  นางสาวกาญจนา สดุตา 544479203 3 
  นายกติตชิยั อาภาวงศก์วนิ 544479204 4 
  นางสาวขนบวรรณ เอกปัจฉิมศริ ิ544479205 5 
  นางสาวขวญัฤทยั หงษาพุธ 544479206 6 
  นางสาวจนัจริา พนัธบ์วั 544479207 7 
  นางสาวจารวุรรณ วมิาลจนัทร ์544479208 8 
  นายจริกติติ ์อํานวยผล 544479209 9 
  นายจริวฒัน ์สวนอนิทร ์544479210 10 
  นางสาวชญานิษฐ ์โพธิน์พรตัน ์544479211 11 
  นางสาวชชัฎา สขุขไีวย ์544479212 12 
  นางสาวชติชนก คลา้ยวรรณ 544479213 13 
  นางสาวฐติมิา ปลัง่อดุม 544479215 14 
  นางสาวดลลดา ธาํรงสขุ 544479216 15 
  นายเตชสทิธิ ์เบ็ญจาศริโิรจน ์544479217 16 
  นางสาวทรรศวรรณ หว้ยหงษท์อง 544479218 17 
  นางสาวทนิมณี มอิะ 544479219 18 
  นายธนาวฒุ ิขนัทอง 544479220 19 
  นายนท ีครฑุธา 544479222 20 
  นางสาวนรญิญา กติตพิชิยั 544479223 21 
  นางสาวนันทกานต ์อนิทรพ์นัคาํ 544479224 22 
  นางสาวนันทวรรณ สขุวงศ ์544479225 23 
  นางสาวนันธยิา พงษส์วุรรณ 544479226 24 
  นายบรุณะ อรญัญไพโรจน ์544479227 25 
  นายปราโมทย ์โลกวทิย ์544479229 26 
  นางสาวปวยิา กรรณแกว้ 544479230 27 
  นายพรชนัส แซเ่อีย๊ว 544479231 28 
  นางสาวพรนัชชา พานิชอดุม 544479232 29 
  นางสาวพรพไิล สระแสงตา 544479233 30 
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  นายพาสขุ เอีย่มเจรญิ 544479234 31 
  นางสาวเพ็ญนภา จดจาํ 544479236 32 
  นายเพทาย หนูดาํ 544479237 33 
  นางสาวภาวนีิ เข็มทอง 544479239 34 
  นางสาวมทันา ดารา 544479240 35 
  นายยิง่ยศ เชยีงทอง 544479241 36 
  นายยุรเทพ หงษท์อง 544479242 37 
  นางสาวรววิรรณ เพ็งแสวง 544479243 38 
  นางสาวรงัสยิา ศรดีเีอีย่ม 544479244 39 
  นางสาวกญัญาณัฐ วงคห์อม 544479245 40 
  นายวรพจน ์ดอนสวุรรณ ์544479246 41 
  นางสาววรรณา หาญลอื 544479247 42 
  นางสาววารณีุ โพธิท์อง 544479248 43 
  นายวจิติร ชมจนัทรง์าม 544479249 44 
  นายวโิรจน ์โรจนภาวโรทยั 544479250 45 
  นางสาวศศธิร ม่วงจนี 544479251 46 
  นายศกัดิส์ทิธิ ์น่ิมประเสรฐิ 544479252 47 
  นางสาวศนัสนีย ์แซค่ ู544479253 48 
  นายสรรเพชร แกว้หนุ 544479254 49 
  นางสาวสรารตัน ์ดวงแกว้ 544479255 50 
  นายสนิชยั พงษเ์สาร ์544479256 51 
  นางสาวสนุทร ีทสันา 544479258 52 
  นางสาวสภุคัคช์ญาน ์ธนกลุสริวิฒัน ์544479259 53 
  นายสรุะ สมสวย 544479261 54 
  นางสาวองัคณา พรหมชนะ 544479262 55 
  นายอาทติย ์ญาตคิาํ 544479263 56 
  นางสาวอมรรตัน ์จวิมงคลชยั 544479264 57 
  นายพรีพงษ ์ธรีสพัพญั� ู544479265 58 
  นางสาวจริะนันท ์อตุะมะยาน 544479266 59 
  นางสาวนวลวรรณ ฉิมอ่อง 544479267 60 
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