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รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4015 รศ. โสรจั กายบรบูิรณ ์
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การเงินการธนาคาร)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกญัญานัฐ ดปิีนตา 544447101 1 
  นางสาวกาญจนา ฉายลิม้ 544447102 2 
  นางสาวกาญจนา อาจปักษา 544447103 3 
  นายสวุชัร เนตรนอ้ย 544447104 4 
  นางสาวขนิษฐา หอยทอง 544447105 5 
  นายคมกรชิ ฤทธาภยั 544447106 6 
  นายจตรุงค ์จนัทรจ์งปราณี 544447107 7 
  นางสาวณิชาภา ลา่บา้นหลวง 544447108 8 
  นางสาวจติตมิา กลัน่ประเสรฐิ 544447109 9 
  นางสาวจติวรรณ อนิทสร 544447110 10 
  นางสาวจริพนัธุ ์พุ่มไม ้544447111 11 
  นางสาวจริาพร เชาวเ์ครอื 544447113 12 
  นางสาวจรีนาฏ เรอืงพฒันาววิฒัน ์544447114 13 
  นางสาวจฑุามาศ หนูทพิย ์544447115 14 
  นายฉัตรชยั สธุรรมเกษม 544447116 15 
  นางสาวชนาพร แยม้เกษร 544447117 16 
  นางสาวชลธชิา จนัทรล์งั 544447118 17 
  นางสาวชลธชิา แจง้กระจา่ง 544447119 18 
  นางสาวชลุรีตัน ์รตันหริญั 544447120 19 
  นางสาวฐาปนี นวมนาม 544447121 20 
  นางสาวฑฐิตมิา เดชจนิดา 544447122 21 
  นางสาวณัฐนาร ีเปรมพนัธพ์งษ ์544447123 22 
  นายดนุนันท ์สงัขเ์อีย่ม 544447124 23 
  นางสาวดวงกมล พวงบบุผา 544447125 24 
  นายเดน่ชยั ปักษ ี544447126 25 
  นางสาวเดอืนเพ็ญ ตระกลูรมัย ์544447127 26 
  นายทศพร สสุณักลุธร 544447128 27 
  นายธรีชยั เกตสุมบรูณศ์กัดิ ์544447129 28 
  นางสาวนงคราญ อํานวลใจ 544447130 29 
  นางสาวนันทวนั ชาํนินา 544447131 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวนุชวรา ตนัมนัทอง 544447132 31 
  นายบอย ชยัชาญพนัธุ ์544447133 32 
  นางสาวพรชนัน เครอือยู่ 544447134 33 
  นางสาวพชัร ีปานเขายอ้ย 544447135 34 
  นายพฒันศกัดิ ์พุ่มมูล 544447136 35 
  นางสาวภทัราวด ียนิด ี544447137 36 
  นายภวูศิ ตัง้พรนพคณุ 544447138 37 
  นางสาวมารศร ีศรทีาคง 544447139 38 
  นางสาวมนีา ทองดอนแป้น 544447140 39 
  นายยุทธพชิยั สายจาํปา 544447141 40 
  นางสาวรฏัฏกิาร ์รุง่เรอืง 544447142 41 
  นางสาววรรณนิษา ไพรศร ี544447143 42 
  นางสาววราลกัษณ ์สามเพชรเจรญิ 544447144 43 
  นางสาววชัรกีานต ์สวุรรณม์ามูล 544447145 44 
  นางสาววาสนา อางนานนท ์544447146 45 
  นางสาววชิชา เหลา่ทองด ี544447147 46 
  นางสาวศรนิทพิย ์ตุม้นอ้ย 544447148 47 
  นางสาวศรินิทพิย ์กมสงิห ์544447149 48 
  นางสาวศริพิร วรรณธรรม 544447150 49 
  นางสาวสมใจ จติตรมีติร 544447151 50 
  นายสนัต ิเสลาคณุ 544447152 51 
  นางสาวสาธติา เพ็งกลดั 544447153 52 
  นางสาวสริภิรณ ์เสนางาม 544447154 53 
  นางสาวสภุาพร สนูยส์ทิธิ ์544447155 54 
  นางสาวเสาวนิต วงษว์านจนัทร ์544447156 55 
  นางสาวแสงระว ีกลิน่คาํหอม 544447157 56 
  นายอนุรกัษ ์อวยชยั 544447158 57 
  นายอนุวฒัน ์ศริริตัน ์544447159 58 
  นายอภชิณ วงัขนาย 544447160 59 
  นางสาวอรอมุา แยม้เกษร 544447161 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวอลษิา สขุเข 544447162 61 
  นางสาวองัสพุร แซเ่ตยีว 544447163 62 
  นางสาวแอนนา   บตุรพา 544447164 63 
  นายภาคนิ สนุทรวงศกร 544447165 64 
  นางสาวพชัชา เกตหุอ้ย 544447166 65 
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