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รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4049 อ. กสมล ชนะสุข 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(คอมพวิเตอรธุ์รกจิ)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกพร พรภญิโญทว ี544477101 1 
  นางสาวจรรีตัน ์พรหมชนะ 544477103 2 
  นายจกัรพนัธ ์ทองคงหาญ 544477104 3 
  นางสาวชลุพีร สาลสีาย 544477112 4 
  นายธนเกยีรต ิประสานสขุเจรญิ 544477115 5 
  นายพงศธร ถาใหม่ 544477122 6 
  นางสาวพลอยไพลนิ นํา้พุ 544477124 7 
  นายภทัรพงศ ์ทวศีรสีวสัดิ ์544477128 8 
  นางสาวศศปิระภา ศริพินิ 544477142 9 
  นายอนุชา ภมุรนิทร ์544477147 10 
  นายอนุชติ ชวิปรชีา 544477148 11 
  นางสาวอลษิา จงัเจรญิพร 544477150 12 
  นางสาวอลสิา ทองผาภมูจิาํรญู 544477151 13 
  นายธรีพล มะลอิอ่ง 544477155 14 
  นางสาวกลุยา วมูิลชาต ิ544477205 15 
  นางสาวขวญัคนึง กาฬภกัด ี544477207 16 
  นางสาวจฑุาทพิย ์จนัทรด์ ี544477211 17 
  นางสาววราล ีเถลงิศกัดาเดช 544477233 18 
  นางสาววลยัพร ตรยัภตัร ์544477234 19 
  นางสาววรีนุช เถอืนพงัเทยีม 544477238 20 
  นางสาวสมฤทยั อายวุจันะ 544477240 21 
  นางสาวปวณีา วฒันะโรจน ์544477252 22 
  นางสาวกมลทพิย ์ขาํสวุรรณ ์544477302 23 
  นางสาวกญัชลกิา มหาวงศ ์544477305 24 
  นางสาวขวญัสริ ิชนิวงษจ์ุย้ 544477307 25 
  นางสาวจริภรณ ์ศรสวุรรณ 544477309 26 
  นายเจษฎา ใจมั่น 544477311 27 
  นางสาวฉัตรฑรกิา ร ืน่รวย 544477312 28 
  นางสาวชนัญธดิา จติตะปัญญา 544477313 29 
  นายชเูกยีรต ิโตอุน่ทพิย ์544477314 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายณัฐพล จัน่เพ็ชร ์544477316 31 
  นางสาวดารณี ผวิอมัพรพรรณ 544477317 32 
  นางสาวดารตัน ์พลบสาํราญ 544477318 33 
  นายธติพิทัธ ์เกยีรตจิริยาดา 544477320 34 
  นางสาวนิลาวณัย ์พึง่มาลา 544477322 35 
  นายปรดีิ ์จัน่แจม่ 544477325 36 
  นางสาวพรวไิล แชม่มั่นคง 544477327 37 
  นายวชัรพล กจิเจรญิ 544477329 38 
  นางสาววภิาดา อปุชติ 544477330 39 
  นางสาววภิาพร คชศาสตรศ์ลิป์ 544477331 40 
  นางสาววลิาสนีิ ฉาวเอีย่ม 544477332 41 
  นายศรณัยร์ฐั ใจเย็น 544477335 42 
  นางสาวสกลุรตัน ์จนัทรส์มบรูณ ์544477337 43 
  นายสงกรานต ์ภทัรสริวิรกลุ 544477338 44 
  นายสายณัห ์ฟูกทรพัย ์544477339 45 
  นางสาวสดุารตัน ์เลศิบปุผาสวุรรณ 544477341 46 
  นายสพุศนิ ชยัศร ี544477344 47 
  นางสาวสภุาภรณ ์เจอืไทย 544477345 48 
  นางสาวสภุาวด ีประชมุ 544477346 49 
  นายเหมรตัน ์อนิทรถ์นอม 544477348 50 
  นางสาวจฑุาทพิย ์เลขยนั 544477406 51 
  นายณัฐพงษ ์ศรเีพยีงจนัทร ์544477408 52 
  นายธนรฐั ปีตวฒันกลุ 544477412 53 
  นายธรรมรตัน ์ธารรีกัษ ์544477415 54 
  นางสาวนราทพิย ์สงัวาลยนุ์ช 544477417 55 
  นายพพิฒันพ์ล พหลทพั 544477422 56 
  นายศรณัย ์ทวศีรสีวสัดิ ์544477429 57 
  นายอภธิชั โคเลศิ 544477443 58 
  นายวทิวสั เซ ีย่งฉิน 544477451 59 
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