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รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6000 ดร. กนกพชัร กอประเสรฐิ 
สาขาวชิา ธุรกจิระหวา่งประเทศ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกานต ์ภมุวรรณ 544479101 1 
  นางสาวกสุมุา ฐานาพชิยัศกัดิ ์544479102 2 
  นางสาวขนิษฐา กจิจาํรญู 544479103 3 
  นางสาวจรรจริา สกุใส 544479104 4 
  นางสาวจฑุามาส บวัแยม้ 544479106 5 
  นางสาวเจนจริา น่วมอนงค ์544479107 6 
  นายชยัณรงค ์คาํเถือ่น 544479109 7 
  นางสาวชารณีิ หวงัสกลุ 544479110 8 
  นางสาวชดิกมล โพธิเ์อก 544479111 9 
  นายณัฐพล แสงอากาศ 544479112 10 
  นายณัฐวฒุ ิเดชเดชะสนัุนท ์544479113 11 
  นางสาวณัฐสดุา วงศจ์นัทรเ์จรญิ 544479114 12 
  นางสาวดารตัน ์เกดิทรพัย ์544479115 13 
  นางสาวทศันียา ชาวโพธิห์ลวง 544479116 14 
  นายธนพฒัน ์สงูกจิบลูย ์544479118 15 
  นายธนวฒัน ์ขาํฟัก 544479119 16 
  นางสาวธติกิลุ ป้ันประดบั 544479120 17 
  นางสาวธติมิา แสงทอง 544479121 18 
  นางสาวนิภาวรรณ ลิม้ละมยั 544479122 19 
  นายบดนิทร ์วงศป์ระชารตัน ์544479123 20 
  นายปรชัฌา มุ่งมติร 544479124 21 
  นายปรชัญา พดัเขา 544479125 22 
  นางสาวปรารถนา รุง้งาม 544479126 23 
  นางสาวพรสดุา กจิเดช 544479127 24 
  นางสาวพรสดุา แกน่ทอง 544479128 25 
  นายพนัอนันต ์แชม่ชกูลิน่ 544479129 26 
  นางสาวพชิชานันท ์เหมเงนิ 544479130 27 
  นายพสิษิฐ ์เฮงพรสวสัดิ ์544479131 28 
  นายพรีพล แกว้มณี 544479132 29 
  นายฟิลลปิ เบรนนัน 544479133 30 
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  นางสาวมานิสา ใจซือ่ 544479135 31 
  นางสาวยุวธดิา นิลวฒัน ์544479136 32 
  นางสาวรชันก วริณะ 544479137 33 
  นางสาวเรณุกา มุ่งเครอื 544479138 34 
  นางสาวลดัดาวลัย ์ฮุย้เวง 544479139 35 
  นายวงศกร ประเสรฐิพงศธ์ร 544479140 36 
  นางสาววรรณทพิย ์อวยพร 544479141 37 
  นางสาววารณีุ บญุม ี544479142 38 
  นางสาววภิารตัน ์จนัทรพ์ชัรนิทร ์544479143 39 
  นายศกัดิช์ยั โตสาคร 544479145 40 
  นางสาวศริวิมิล นกทรพัย ์544479146 41 
  นางสาวสริพิร พวงทอง 544479147 42 
  นางสาวสณิุสา ยอดยิง่ 544479148 43 
  นางสาวสทุตัตา รกัษาเขตต ์544479150 44 
  นายสภุาพ จาตะเสม 544479151 45 
  นางสาวสภุาภรณ ์แกว้นํา้มติร 544479152 46 
  นายสเุมธ เสารท์อง 544479153 47 
  นางสาวสรุยีพ์ร ขวญัสด 544479154 48 
  นางสาวโสภศิญา บญุเสนันท ์544479155 49 
  นางสาวหทยัชนก เฮงสงัขว์ร 544479156 50 
  นางสาวอรรตัน ์พูลสวสัดิ ์544479157 51 
  นางสาวอรวรรณ โพธิง์าม 544479158 52 
  นางสาวอรวรรณ วงษเ์อีย่ม 544479159 53 
  นายอลงกรณ ์เจรญิสขุ 544479160 54 
  นางสาวอจัฉรา วงศย์ะรา 544479161 55 
  นายวนันิวตั ิวรกลู 544479162 56 
  นายอานุภาพ เลศิพนัธ ์544479163 57 
  นางสาวอารรีตัน ์เหมอืนประสทิธิ ์544479164 58 
  นางสาวกานตป์รยีา ไชยกจิ 544479165 59 
  นายสรศกัดิ ์ธรรมลงักา 544479166 60 
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