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รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4085 อ. ศานต ิดฐิสถาพรเจรญิ 
สาขาวชิา การจดัการโลจสิตกิส ์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกสณิทพิย ์เกดิเดโช 544444101 1 
  นายกติตธิชั แซล่ี ้544444102 2 
  นางสาวแกว้กาญจน ์ทพิยโอสถ 544444103 3 
  นางสาวขนิษฐา ชืน่เดช 544444104 4 
  นายขวญัชยั ยงักองแกว้ 544444105 5 
  นายคเณศ แกน่จนัทร ์544444106 6 
  นายจกัรกฤษณ ์ขาํจรงิ 544444107 7 
  นายจติต ิจนัทรด์า 544444108 8 
  นางสาวจนิดา แสงโสด 544444109 9 
  นางสาวจนิดาภรณ ์พึง่ศร ี544444110 10 
  นางสาวจริาพร เหมอืนศรเีพ็ง 544444111 11 
  นางสาวจริาภรณ ์วงศท์อง 544444112 12 
  นางสาวโชตกิา สขุเสรมิ 544444114 13 
  นายณรงคศ์กัดิ ์สรอ้ยทอง 544444115 14 
  นางสาวทพิวรรณ ชยัชติ 544444116 15 
  นายธนวตัร จนัทร 544444117 16 
  นายธราวชิย ์วงศเ์จษฎาสกลุ 544444118 17 
  นายธรีพล นัยสดบั 544444119 18 
  นางสาวนลนิรตั เอกจรยิกร 544444121 19 
  นางสาวบญุสติา ทศันศ์ริสิกลุ 544444122 20 
  นายบณุยฤทธิ ์คาํแกว้ 544444123 21 
  นายปิยะชยั ขวญัแยม้ 544444124 22 
  นางสาวพรทพิา สาํเนียง 544444125 23 
  นางสาวพฤษา พระบญุม ี544444126 24 
  นางสาวพลอย กวัพู่ 544444127 25 
  นางสาวพลอยไพลนิ กลมกลอ่ม 544444128 26 
  นางสาวพชัร ีจนัทรเ์ปรม 544444129 27 
  นางสาวพชัร ีสัง่บตุรดา 544444130 28 
  นางสาวพมิพศ์ลิา ศรศีกุรานันทน ์544444131 29 
  นายพริฐักรณ ์เกีย้วกระโทก 544444132 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายพรีดนย ์เหมาะศร ี544444133 31 
  นางสาวเพ็ญนภา จาํปา 544444134 32 
  นางสาวไพลนิ คมขาํ 544444135 33 
  นางสาวมุกดา ชอ่เหมอืน 544444136 34 
  นายยุทธนา ชยัวงศ ์544444137 35 
  นางสาวเยาวลกัษณ ์อะโรคา 544444138 36 
  นางสาวรตันา สวา่งศร ี544444139 37 
  นายรุง่โรจน ์มแีกว้ 544444140 38 
  นายเรวตั ศรสีวาท 544444141 39 
  นางสาววนาล ีศรวีชิยั 544444142 40 
  นางสาววชัรนิทร ์สขุสอาด 544444144 41 
  นางสาวศจ ีศรคีาํ 544444145 42 
  นางสาวศศวิมิล สงัฆรกัษ ์544444146 43 
  นางสาวศริพิร อนิทรน์าค 544444147 44 
  นายศภุกร โพธิเ์จรญิ 544444148 45 
  นางสาวสมใจ จนัตบรูณ ์544444149 46 
  นายสทิธพิงษ ์ทองประเสรฐิ 544444150 47 
  นางสาวสริพิร พลายนุกลู 544444151 48 
  นางสาวสจุาร ีแยม้จนิดา 544444152 49 
  นางสาวสดุา พลอยฉาย 544444153 50 
  นางสาวสพุชิชา เจรญิอดศิยั 544444154 51 
  นายโสภณัฐ จิว๋ฟัน 544444155 52 
  นายอภชิยั มเีย็น 544444156 53 
  นายอภวิฒัน ์ศรปีระสทิธิ ์544444157 54 
  นางสาวอจัฉรา เผ่าพนัธแ์ปลก 544444158 55 
  นางสาวอจัฉรา วงศจ์นัทรอ์นิทร ์544444159 56 
  นายเอกณรงค ์ดาวผ่อง 544444160 57 
  นางสาวเรวด ีโจโฉ 544444161 58 
  นางสาวโสรญา ยิง่คุม้ 544444162 59 
  นางสาวมาลนีิ อาจชนะปาน 544444163 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวเบญจวรรณ บญุศร ี544444164 61 
  นายกติติธ์เนศ ประยงคท์รพัย ์544444203 62 
  นางสาวอศิราภรณ ์เพยีรทําด ี544444260 63 
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