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รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4006 ผศ.ดร. ธงชยั พงศส์ทิธิ

 สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกพร สาวะด ี544428101 1 
  นายกมล เลาหะกาญจนศริ ิ544428102 2 
  นางสาวกมลทพิย ์ทศันอําไพ 544428103 3 
  นางสาวกมลลกัษณ ์บญุเจรญิ 544428104 4 
  นางสาวกมลวรรณ สระทองพลอย 544428105 5 
  นายกฤษณพงศ ์เขยีวร ี544428106 6 
  นายกฤษดา พุกราชวงษ ์544428107 7 
  นางสาวกลุณัฐ ปรชัญาคณุ 544428108 8 
  นางสาวจนัทนา แกว้กาํเนิด 544428109 9 
  นางสาวจารลุกัษณ ์อึง้ทอง 544428110 10 
  นางสาวจริานุช เหมยีนซว้น 544428111 11 
  นายจตุพิงษ ์ภกัดไีตรภพ 544428112 12 
  นางสาวเจนจริา คาํยิง่ยง 544428113 13 
  นางสาวชลติา นกจนัทร ์544428114 14 
  นางสาวฐติาภรณ ์หาสอดสอ่ง 544428115 15 
  นางสาวณัฐนันท ์จวิสวุรรณ 544428116 16 
  นายณัฐพงค ์นําเจรญิลาภ 544428117 17 
  นางสาวตวงพร หนูทองแกว้ 544428118 18 
  นายเทดิศกัดิ ์จนัทรส์มบรูณ ์544428119 19 
  นางสาวธญั�ตุา เอีย่มสวา่ง 544428121 20 
  นางสาวธญัยาวรรณ ไชยนัด 544428122 21 
  นายนพพล อยู่เจรญิ 544428123 22 
  นางสาวนภสัวรรณ จนีแดง 544428124 23 
  นางสาวนวลฉว ีชอบรู ้544428125 24 
  นายนันทวฒัน ์เทยีมทรพัย ์544428127 25 
  นางสาวบษุยามาส ตะโกใหญ่ 544428128 26 
  นางสาวปนัดดา นราจนัทร ์544428129 27 
  นางสาวปรยิดา เขม้พมิพ ์544428130 28 
  นายพงษศ์กัดิ ์ฝอยทอง 544428131 29 
  นางสาวพรพมิล ชแูกว้ 544428132 30 
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  นายพรอ้มพงษ ์กอนวเิชยีร 544428133 31 
  นางสาวพวงทอง จนัขะ 544428134 32 
  นายพริพฒัน ์ณิฐสิริโิชต ิ544428135 33 
  นายเพชร จนัทรส์วา่งกลู 544428136 34 
  นางสาวมณฑกาญจน ์สขุเจรญิวรรณ 544428137 35 
  นางสาวยลดา สงัวาลเพ็ชร 544428138 36 
  นางสาวรวพิร แหวกวาร ี544428139 37 
  นางสาวรตันา ศรรีกัยิม้ 544428140 38 
  นางสาวรุง่ทพิย ์นันทด์ ี544428141 39 
  นางสาวละอองดาว อัง้สพุ่วง 544428142 40 
  นายวรฉัตร กนัสารกิา 544428143 41 
  นางสาววรรณวษิา คงอยู่เย็น 544428144 42 
  นายวรศกัดิ ์ขาํตน้วงษ ์544428145 43 
  นางสาววราภรณ ์ฤดสีายเจรญิสขุ 544428146 44 
  นางสาววชัราภรณ ์ปาลวสิทุธิ ์544428147 45 
  นางสาววนัทนีย ์ขาํเจรญิ 544428148 46 
  นายวสิทุธิ ์ทองดอนเหมอืน 544428149 47 
  นายสงกรานต ์แซล่ิม้ 544428151 48 
  นางสาวสรอ้ยเพชร สดุประเสรฐิ 544428152 49 
  นายสารนิทร ์สนํีา้เงนิ 544428153 50 
  นายสทิธพิร แหลมประดษิฐ ์544428154 51 
  นางสาวสพุตัรา วงษเ์จรญิ 544428155 52 
  นายอดศิร รามจลุ 544428156 53 
  นายอธพิฒัน ์ปานบา้นเกรดิ 544428157 54 
  นายอนันต ์ธรรมนันทาวฒัน ์544428158 55 
  นางสาวอมรรตัน ์ชะบางบอน 544428159 56 
  นางสาวอญัชล ีชอบรู ้544428160 57 
  นางสาวอทุยัวรรณ เทง้ส ี544428161 58 
  นางสาวอมุาภรณ ์ธนากรกติตสิขุ 544428162 59 
  นางสาวจฑุาทพิย ์โคนาหาญ 544428163 60 
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  นางสาวอนิสรา ปัญญะพงษ ์544428164 61 
  นางสาววรรณิษา จบีเจอื 544428165 62 
  นางสาวสชุานันท ์ทองเปราะ 544428166 63 
  นายบรุสักร เจรญิประคู ่544428167 64 
  นายพงศกร ตรพีนัธ ์544428168 65 
  นางสาวปทติตา ป่ินทองด ี544428169 66 

6
 

4
 

2
 

ชา
 

ค
 
หญิ

 
คน รว

 
ค

 

3/3 Page 22/10/2561 11:14  


