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รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6016 ดร. จรีวรรณ นกเอีย้งทอง 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(คอมพวิเตอรธุ์รกจิ)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวจดิาภา เขยีวบาง 544477105 1 
  นางสาวจรุพีร นาคเขยีน 544477108 2 
  นางสาวเฉลมิพร แซโ่งว้ 544477109 3 
  นางสาวชไมพร มผีล 544477110 4 
  นายชยัธชั เกือ้หนุน 544477111 5 
  นางสาวนรมน โพดพลดั 544477116 6 
  นางสาวเบญจรตัน ์ไขวพ้นัธุ ์544477118 7 
  นางสาวปนัดดา แสงวเิศษ 544477119 8 
  นางสาวปิยพร แตงแกว้ 544477121 9 
  นางสาวพรพรรณ ทพิวรวมิล 544477123 10 
  นางสาวพชัรพร เนตรโพธิแ์กว้ 544477125 11 
  นางสาวพชัรนิทร ์แกว้มณี 544477126 12 
  นายภาคภมู ิกนัขาํ 544477129 13 
  นายภญิโญ จนัทรโ์ชต ิ544477130 14 
  นางสาวมาลษิา ทพัไทย 544477131 15 
  นางสาวยศวด ีสขุสมยั 544477132 16 
  นางสาวยุวด ีบญุยงั 544477133 17 
  นางสาวรตัตยิา ทดัมาล ี544477134 18 
  นางสาวรตันต์กิาล รวยภริมย ์544477135 19 
  นายฤทธชิยั จนัทรวงศ ์544477137 20 
  นางสาววราภรณ ์ปินตา 544477138 21 
  นางสาววไิลพร รตันธรรม 544477139 22 
  นายวรียุทธ สายสาคร 544477140 23 
  นายศราวฒุ ิสงิหใ์จชืน่ 544477141 24 
  นายสทิธชิยั ทรพัยส์มบรูณ ์544477143 25 
  นางสาวสริลิกัษณ ์ทองออ่น 544477144 26 
  นางสาวสกุญัญา ประดษิฐ 544477145 27 
  นายอษัฎาวธุ พชัรวาสนันท ์544477152 28 
  นายภานุเดช แสงหริญั 544477154 29 
  นายกวนิท ์พนัธรุตัน ์544477201 30 
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  นายจนัทรผ์า แผว้สวุรรณ 544477209 31 
  นายธรีวฒัน ์ผูกนอ้ย 544477218 32 
  นายนัทวฒัน ์บวัเทศ 544477220 33 
  นายไพรตัน ์อาจคงหาญ 544477223 34 
  นางสาวภาวะณี ทองด ี544477224 35 
  นายภภูณ บญุอารยี ์544477225 36 
  นายวราพงศ ์สามทอง 544477232 37 
  นายวสนัต ์ทองแพง 544477235 38 
  นางสาวธนัยช์นก ดอกไมศ้รจีนัทร ์544477254 39 
  นางสาวจรยีพ์ร อุ่นรกัษ ์544477308 40 
  นายเจรญิชยั บญุประเสรฐิ 544477310 41 
  นายบดนิทร ์คงสวุรรณ 544477323 42 
  นายพงษศ์กัดิ ์ทองคงหาญ 544477326 43 
  นายรชัชานนท ์มุ่งหมาย 544477328 44 
  นายวรพล สงัวาลยท์พิย ์544477333 45 
  นายศตวรรษ โพธิศ์ร ี544477334 46 
  นางสาวสณิุสา นาดามว้น 544477340 47 
  นางสาวสนิุสา จับ๊โกรย 544477342 48 
  นางสาวสนิุสา อรรถกรศริโิพธิ ์544477343 49 
  นายอภทินุ เนตรประจกัษ ์544477350 50 
  นายอคัรพงษ ์ฮะเหยีย่ว 544477351 51 
  นายกติตธิชั ขาํเจรญิ 544477404 52 
  นางสาวชดุาภา ศาลา 544477407 53 
  นางสาวธนาภรณ ์พลอยงาม 544477414 54 
  นางสาววราภรณ ์สานุทติย ์544477427 55 
  นางสาวศศนิิภา เสอืจนัทร ์544477431 56 
  นางสาวสมฤทยั ศรทีอง 544477433 57 
  นายสทุธศิกัดิ ์ฤทธินุ่์ม 544477436 58 
  นายอกุฤษฎ ์หงษท์อง 544477447 59 
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