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รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4007 อ. สมพล สุขเจรญิพงษ ์
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(คอมพวิเตอรธุ์รกจิ)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวขนิษฐา บวัเผือ่น 544477102 1 
  นางสาวจรีนันท ์ชนประเสรฐิ 544477106 2 
  นางสาวจฑุารตัน ์ทองคง 544477107 3 
  นายณัฐพงษ ์สายประสทิธิผ์ล 544477113 4 
  นายเทวญั เอีย่มจาํปา 544477114 5 
  นางสาวบษุบนั ม่วงวดัท่า 544477117 6 
  นายพูลฝัน พูลสวสัดิ ์544477127 7 
  นายราเชน แสงดวงดาว 544477136 8 
  นายสธุ ียอ้ยด ี544477146 9 
  นางสาวอภริตา อุ่นมณีรตัน ์544477149 10 
  นายอาตยิะ จนัทรห์อม 544477153 11 
  นายกติต ิจงชาญสทิธิโ์ท 544477202 12 
  นางสาวกติตยิา ทองดอนนอ้ย 544477203 13 
  นายกติศิกัดิ ์ราชไพบลูย ์544477204 14 
  นายขรรชยั ไทรชมภ ู544477206 15 
  นางสาวจงรกั เรอืงรมัย ์544477208 16 
  นางสาวจนัทมิา ประสทิธิเ์วช 544477210 17 
  นายเจรญิกติ เหมอืนวงค ์544477212 18 
  นางสาวฉันแข ไรท่บัทมิ 544477213 19 
  นางสาวชชันก บญุเพ็ญ 544477214 20 
  นางสาวณัฐวรรณ ประเสรฐิอนิทร ์544477215 21 
  นายณัฐวฒุ ิกลัน่บศุย ์544477216 22 
  นางสาวธนิษฐา อนิทรบตุร 544477217 23 
  นางสาวนรศิรา อาจหาญ 544477219 24 
  นางสาวนันทวด ีสงัเกต ุ544477221 25 
  นางสาวประทมุพร ป้ันคง 544477222 26 
  นางสาวลมยัพร ทพัธานี 544477226 27 
  นางสาวละอองดาว เมฆป้ัน 544477227 28 
  นางสาววนิดา ทองมาก 544477228 29 
  นางสาววณีา เขยีวขาํ 544477229 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายวรพงศ ์ปลดัมา้ 544477230 31 
  นายวรวฒัน ์มาเจรญิ 544477231 32 
  นางสาววนันิสา เพ็งอุ่น 544477236 33 
  นางสาววไิลพร พรหมชนะ 544477237 34 
  นายสมเกยีรต ิประดูว่งษ ์544477239 35 
  นางสาวสรนิทรา มลคลํา้ 544477241 36 
  นางสาวสาวติร ีเต็กอวยพร 544477242 37 
  นางสาวสนิุศา ทองสกุ 544477243 38 
  นางสาวสพุตัรา สมหวงั 544477244 39 
  นางสาวสภุาวด ีชปูลอด 544477245 40 
  นางสาวเสาวรส แวน่แกว้ 544477246 41 
  นางสาวเสาวรส เช ือ้คาํสอน 544477247 42 
  นางสาวหน่ึงหทยั มงคลเวทวทิย ์544477248 43 
  นางสาวอภญิญา พงษโ์พธิ ์544477249 44 
  นายอภสิทิธิ ์แตงขาว 544477250 45 
  นายอาํพล สงัขเ์พชร 544477251 46 
  นางสาวฉัตรฑรกิา ร ืน่รวย 544477253 47 
  นางสาวกนกวรรณ ไสยด ี544477301 48 
  นางสาวกมลรตัน ์กาฬภกัด ี544477303 49 
  นางสาวกรกมล คลํา้ชานา 544477304 50 
  นางสาวกญัญาพชัร สกลุวรกานต ์544477306 51 
  นางสาวณัฏฐา พุ่มอสุติ 544477315 52 
  นางสาวธรีวรรณ ลอ้มในเมอืง 544477321 53 
  นางสาวบษุยา ม่วงวดัท่า 544477324 54 
  นางสาวศริาณี บญุญารตันสถาพร 544477336 55 
  นางสาวหทยัรตัน ์กลํ่าพะบตุร 544477347 56 
  นางสาวอนัญญา บวัจนัทร ์544477349 57 
  นางสาวอไุรวรรณ สภุาสอน 544477352 58 
  นางสาวชนิสรา แจม่จาํรสั 544477353 59 
  นางสาวกรณุา ครฑุพยคัฆ ์544477402 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวนันทกานต ์ออ่นนอ้ย 544477418 61 
  นางสาวบงกช ฐานิกากรกลุ 544477421 62 
  นางสาวภสัรา มทีรพัยม์ั่น 544477423 63 
  นางสาวสดุาพร อนันถาวร 544477435 64 
  นางสาวสธุนัินท ์ดว้งปล ี544477437 65 
  นางสาวสภุาพร วงคส์วุรรณ 544477440 66 
  นางสาวสรุางคณาง แกว้มณีโชค 544477441 67 
  นางสาวเหมอืนจนัทร ์ไรท่บัทมิ 544477442 68 
  นางสาวอมัพร อํานวยผล 544477446 69 
  นางสาวอษุา แสงสวา่ง 544477448 70 
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