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รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5063 ดร. ดวงใจ คงคาหลวง 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลชนก บรสิทุธิ ์544428301 1 
  นางสาวกมลชนก อนุตรดษุฎ ี544428302 2 
  นายกฤษณะ ปรทีอง 544428303 3 
  นายกติตพิงษ ์พมิเพราะ 544428304 4 
  นางสาวเกวลนิ ทองดอนใหม่ 544428305 5 
  นายคณิน วารวีรรณ 544428306 6 
  นายจกัรนิทร ์รุง่ทวชียั 544428307 7 
  นางสาวจนัทรเ์พ็ญ เอือ้อนันตร์ฐักจิ 544428308 8 
  นางสาวจติตยิา เชยชม 544428309 9 
  นางสาวจฑุาทพิย ์แซก่ว๊ย 544428310 10 
  นางสาวจฑุามาศ แรม่ ี544428311 11 
  นายชนินทร ์ศริพินิ 544428312 12 
  นางสาวชนุดา วเิชยีรชยั 544428313 13 
  นางสาวชมพู สวุรรณด ี544428314 14 
  นางสาวชวติา เทีย่งธรรม 544428315 15 
  นางสาวณัฐชนก วงษพ์ทิกัษ ์544428316 16 
  นางสาวณัฐญา วงศโ์สภา 544428317 17 
  นายทศพล ทองศรเีมอืง 544428318 18 
  นางสาวทรีรตัน ์กมลพฒันานันท ์544428319 19 
  นายธนบด ีจงึสง่าสม 544428320 20 
  นายธรีนิต ิปัฐยาวตัต ์544428321 21 
  นายนพดล บญุรอด 544428322 22 
  นางสาวนิรชา บญุสดุ 544428323 23 
  นางสาวนุสบา ทองเปลว 544428324 24 
  นางสาวปนัดดา เป็นอยู ่544428325 25 
  นางสาวปวณีา โสพติชาต ิ544428326 26 
  นายพลชยั บรูณประเสรฐิกลุ 544428327 27 
  นายพริชยั เดชมาก 544428328 28 
  นางสาวภสัรา เกดิเสยีม 544428329 29 
  นางสาวมุขสดุา สทิธจิาํเรญิคณุ 544428331 30 
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  นายโยธนิ แกว้สระแสน 544428332 31 
  นางสาวรจนา สามงามอนิทร ์544428333 32 
  นายเรงิชยั ยุทธนา 544428334 33 
  นายวนวฒัน ์เลาะสรุยิา 544428335 34 
  นายวรพจน ์ยิม้สมบญุ 544428336 35 
  นายวรากร ดอนแกว้ภู ่544428338 36 
  นางสาววราภรณ ์ภมูา 544428339 37 
  นายวชัระพล สงิหเ์รอืง 544428340 38 
  นางสาววนัทกานต ์จงจดุเทยีน 544428341 39 
  นายวฒุ ิเปลีย่นนอ้ย 544428342 40 
  นางสาวศสภิา บตุรพุ่ม 544428343 41 
  นายศกัดิช์ยั คลา้ยจนัทร ์544428345 42 
  นางสาวศภุรตัน ์กลิน่พยอม 544428346 43 
  นางสาวสมลกัษณ ์อคัพงษ ์544428347 44 
  นางสาวสรชนก ชาตเิชดิศกัดิ ์544428348 45 
  นางสาวสนัุนทา กว่ยสกลุ 544428349 46 
  นางสาวสพุตัรา แจง้คลายคม 544428350 47 
  นางสาวสพุติรา เพชรพนัธ ์544428351 48 
  นางสาวสรุตันา คดูษิฐาเลศิ 544428352 49 
  นางสาวสวุรรณี ศรจีนิดา 544428353 50 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์บญุพา 544428354 51 
  นางสาวหยกมณี พรมสวสัดิ ์544428355 52 
  นายหริญั แกว้จนิดา 544428356 53 
  นางสาวอภสัรา จนิดาอนิทร ์544428357 54 
  นางสาวอภชิญานันท ์นิยะมะ 544428358 55 
  นางสาวอมรรตัน ์อดุมเกษมทรพัย ์544428359 56 
  นางสาวอรพรรณ อนิทํา 544428360 57 
  นางสาวอรยา ยนิด ี544428361 58 
  นางสาวอาภรณ ์สามงามม ี544428362 59 
  นางสาวไอรดา แกว้สมบตั ิ544428363 60 
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  นางสาวดษุฤด ีพมิพส์วุรรณ 544428364 61 
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