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รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4101 ดร. ดารนิทร ์โพธิต์ ัง้ธรรม 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกกานต ์เมยีวนวม 544428501 1 
  นางสาวกนิษฐา งามวทิติวงศ ์544428502 2 
  นางสาวกรรณิการ ์คงฉิม 544428503 3 
  นายกรฑีาพล จลุนันท ์544428504 4 
  นายกาํพล วงศย์าฤทธิ ์544428505 5 
  นางสาวกติยิา วนัเพ็ญ 544428506 6 
  นางสาวจนัชนัุนท ์มะลชิงั 544428507 7 
  นางสาวจติตมิา อนิทบตุร 544428508 8 
  นางสาวจริาพร แซล่ิม้ 544428509 9 
  นางสาวชนิดา สนัตสิขุโพธา 544428510 10 
  นางสาวชมนวรรณ นิมติรศดกิลุ 544428511 11 
  นายชยตุ ออ่นละม่อม 544428512 12 
  นายชยัวฒัน ์ทคูาํม ี544428513 13 
  นางสาวชาลนีิ รอดสมัฤทธิ ์544428514 14 
  นางสาวณมลรตัน ์อยู่คง 544428515 15 
  นางสาวดวงกมล สาดะระ 544428516 16 
  นางสาวทารกิา เถาวลั 544428517 17 
  นางสาวทพิยว์รรณ หสัขนิ 544428518 18 
  นางสาวทพิวรรณ ทองสขุ 544428519 19 
  นายธนากร วรพุฒ 544428520 20 
  นายธรีวฒัน ์ทองเป็น 544428521 21 
  นายนฤพล ปรกึษา 544428522 22 
  นางสาวนลนิธรณ ์สวสัดิพ์รปิต ิ544428523 23 
  นางสาวนลนีิ เขยีวอรา่ม 544428524 24 
  นางสาวนิชานันท ์นิรมาณ 544428525 25 
  นายประณต ศรสีาํคญั 544428526 26 
  นางสาวปวยีา ฮ่วมแบะ 544428528 27 
  นางสาวปัน   ทศันานนท ์544428529 28 
  นายพงษป์ระภทัร มะโนวรรณ ์544428530 29 
  นางสาวพรชนก ปานเปลีย่น 544428531 30 
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  นางสาวพรปัญญา จติหาญ 544428533 31 
  นางสาวพชันีญา พระเดโช 544428534 32 
  นางสาวพชิยา ใจสงูเนิน 544428535 33 
  นางสาวพมิพช์นก มนัทยานนท ์544428536 34 
  นางสาวพไิลวรรณ โตกรดุ 544428537 35 
  นางสาวเพชรา ยุทธศกัดารกัษ ์544428538 36 
  นางสาวรองรตัน ์ใจด ี544428539 37 
  นางสาวรตันาภรณ ์บตุรด ี544428540 38 
  นางสาวรตันาภรณ ์เทีย่งตรง 544428541 39 
  นางสาวลกัขณา เช ือ้วงศ ์544428542 40 
  นางสาวลลีาวด ีสทุธภิ ู544428543 41 
  นางสาววดพีร แป้นแกว้ 544428544 42 
  นางสาววรรณภา รุง่แจง้ 544428545 43 
  นางสาววรมัพร ปิยะพนัธ ์544428546 44 
  นายวทิยา เหลา่ชชูยัสกลุ 544428547 45 
  นายวรียุทธ พลบัแจง้ 544428548 46 
  นายวฒุศิกัดิ ์ทําบญุ 544428549 47 
  นางสาวศศวิรรณ รุง่เรอืง 544428550 48 
  นางสาวศภุชัญา ลโิมทยั 544428551 49 
  นายสกล เกา้กญัญา 544428552 50 
  นายสมเจตน ์ศลิป์ประภา 544428553 51 
  นายสนัตสิขุ อ่อนสมกฤษ 544428554 52 
  นายสามารถ เทีย่งธรรม 544428555 53 
  นางสาวสายธาร กาฬภกัด ี544428556 54 
  นายสทิธศิกัดิ ์คาํกองแกว้ 544428557 55 
  นางสาวสนิุสา กองแกว้ 544428558 56 
  นางสาวสพุรรณี เหลนปก 544428559 57 
  นายสรุศกัดิ ์ชาญชา่ง 544428560 58 
  นางสาวแสงรว ีอนิทรบ์า้นยาง 544428561 59 
  นายอนุรกัษ ์หงษท์อง 544428562 60 
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  นางสาวอรณุสวสัดิ ์มาเม่น 544428563 61 
  นายอศัวนิ ผาดไธสง 544428564 62 
  นายอศิรา เผ่าพมิล 544428565 63 
  นางสาวกชนิภา ธงชยันําโชค 544428566 64 
  นางสาวเพ็ญนภา นิลเกษม 544428567 65 
  นายวรีะฉัตร ขวญัโต 544428568 66 
  นางสาววรรณฤทยั ศรภีมุมา 544428569 67 
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