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รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6085 อ. สริพิงศ ์ไชยชนะ 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลชนก สาล ี544428401 1 
  นางสาวครองขวญั คิว้องอาจ 544428402 2 
  นายจกัรพนัธ ์ทกัษโิณ 544428403 3 
  นายจกัรนิทร ์วงศโ์สภา 544428404 4 
  นายจติรภณ เอกเผ่าพนัธุ ์544428405 5 
  นายจริวฒัน ์ผุลละศริ ิ544428406 6 
  นางสาวจริฐัวิรรณ พวงปัญญา 544428407 7 
  นางสาวจริาพร เมฆอรณุ 544428408 8 
  นางสาวจฑุามาศ ฤทธิเ์ดชกลา้ 544428409 9 
  นางสาวจรุภีรณ ์ไชยภมูสิกลุ 544428410 10 
  นางสาวเจนจริา เรอืนนุช 544428411 11 
  นางสาวชตุมิา เผอืกงาม 544428413 12 
  นางสาวโชตริส สงวนพนัธ ์544428414 13 
  นายณัฐพล อิม่จนัทร ์544428415 14 
  นางสาวณัฐมน พนัธุเ์วช 544428416 15 
  นางสาวณิชารยี ์แซโ่งว้ 544428417 16 
  นางสาวดวงพร ชาํนิกลา้ 544428418 17 
  นายนันทน์ภสั ขนุทอง 544428419 18 
  นายไพบลูย ์วอ่งไวพฒันา 544428420 19 
  นายธรรมนิตย ์ฉัตรทอง 544428421 20 
  นายธวชัชยั ศรแีพงแสน 544428422 21 
  นางสาวนฤภร เซง่เจรญิ 544428423 22 
  นางสาวนฤมล เขยีวเม่น 544428424 23 
  นายนิธวฒัน ์สนิใช ้544428425 24 
  นางสาวนิรมล พูลสขุ 544428426 25 
  นางสาวนุจรนิทร ์ศกัดา 544428427 26 
  นางสาวเบญจวรรณ สะราคาํ 544428428 27 
  นางสาวเบญจวรรณ แซล่ิม้ 544428429 28 
  นายปรากานต ์เฟ่ืองฟุ้ง 544428430 29 
  นางสาวปารฉัิตร มบีญุ 544428431 30 
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  นางสาวป่ินเกศ สมัฤทธิ ์544428432 31 
  นางสาวปิยาพชัร เอีย่มเผ่าจนี 544428433 32 
  นางสาวพนิดา เจรญิอนิทรว์งศ ์544428434 33 
  นางสาวพชัร ีหลกัเพชร 544428436 34 
  นายพูนทรพัย ์เทยีนวนัวสิาข ์544428437 35 
  นายไพรชั ชะเอมโอษฐ ์544428438 36 
  นางสาวภทัรสดุา ภกัดวีงษ ์544428439 37 
  นายภวูนารถ สงิหกลุ 544428440 38 
  นายมนตร ีเจาะขาว 544428441 39 
  นางสาวมลัรกิา อิม่เพ็ชร 544428442 40 
  นางสาวมุกดา ศริวิรรณโน 544428443 41 
  นางสาวรสศคุณธ ์ประทมุพวง 544428444 42 
  นายวรงกรณ ์ยิม้สมบญุ 544428445 43 
  นายวชัรพงศ ์แกว้นาคา 544428446 44 
  นายวรีวฒัน ์จนิดาอนิทร ์544428447 45 
  นางสาวศภุกิา ยรรยงสริกิารย ์544428448 46 
  นางสาวสมฤด ีภสูะตงั 544428449 47 
  นางสาวสมฤด ีเฟ่ืองฟู 544428450 48 
  นางสาวสริภทัร ขมุเงนิ 544428451 49 
  นางสาวสริริตัน ์มุ่งมาตร ์544428452 50 
  นางสาวสกุญัญา บญุอาํไพ 544428453 51 
  นางสาวสณิุสา ป้อมปลัง่ 544428454 52 
  นางสาวสธุดิา ออละเอีย่ม 544428455 53 
  นางสาวสพุรรณิการ ์โพธิเ์ย็น 544428456 54 
  นางสาวสพุตัรา รดิทพั 544428457 55 
  นายสรุยิณัห ์จนัมา 544428458 56 
  นายสเุวชน ์เมอืงแกว้ 544428459 57 
  นางสาวอรว ีจนัทรแ์พง 544428460 58 
  นางสาวองัคณา สขุสมยั 544428461 59 
  นายอานนท ์มองดาร 544428462 60 
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  นางสาวอาภสัรา แทนนาค 544428463 61 
  นางสาววาสนา ใจตาง 544428464 62 
  นายอนุวตัร รอดคลํา้ 544428465 63 
  นายจกัรกฤษณ ์กรดุสขุ 544428466 64 
  นางสาวธนาพร สจุรติ 544428467 65 
  นางสาวเปรมลดา สขุพูล 544428468 66 
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