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รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5033 ดร. พงศส์ฎา เฉลมิกลิน่ 
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกพร ภรูศิร ี564418101 1 
  นางสาวกรกนก นอ้ยสมัฤทธิ ์564418102 2 
  นางสาวกรวรรณ จนัทรเ์พิม่ 564418103 3 
  นางสาวกญัญารตัน ์นาเอีย่ม 564418104 4 
  นางสาวกาญจนาพร พมิพา 564418105 5 
  นายขจรศกัดิ ์บตุรด ี564418106 6 
  นายจกัรกฤษณ ์งามยิง่ยศ 564418107 7 
  นางสาวจริาพร แดงสม 564418108 8 
  นางสาวจฑุามาศ อดุมทรพัย ์564418109 9 
  นางสาวเจนจริา โพธิภ์บิาล 564418110 10 
  นายชญานนท ์บญุลอ้ม 564418111 11 
  นายชยัพงษ ์บวัไรข่งิ 564418112 12 
  นายชมุพร ศรรีกัษ ์564418113 13 
  นายณัฐพร จุน่อยู่ 564418115 14 
  นางสาวดวงทพิยก์มล อนิทรจ์นัทร ์564418116 15 
  นายทรงวฒุ ิพุทธาศร ี564418117 16 
  นางสาวทพิาพร พงคเชนทร ์564418118 17 
  นางสาวธนวนัต ์ขาํสวุรรณ 564418119 18 
  นางสาวธรรมพร มเีจรญิ 564418120 19 
  นางสาวธดิา ตะโกใหญ่ 564418121 20 
  นางสาวนงลกัษณ ์สรอ้ยเสมา 564418122 21 
  นางสาวนวรตัน ์คุม้พุ่ม 564418123 22 
  นายนัฐพล แดงสัน้ 564418124 23 
  นางสาวนิภาธร จาํเนียร 564418125 24 
  นางสาวเบ็ญจรตัน ์บงึโบราณ 564418126 25 
  นายปรมนิทร ์อไุรวฒันา 564418127 26 
  นายประสาร เสถยีรธรีาภาพ 564418128 27 
  นางสาวปวณีา ศารา 564418129 28 
  นางสาวปิยนาถ หอมแมน้ 564418130 29 
  นายพงษพ์พิฒัน ์วสิทุธกิลุ 564418131 30 
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  นายพรเทพ ลิม้ศริวิฒัน ์564418132 31 
  นางสาวพชัรนิทร ์ม่วงลบั 564418133 32 
  นายพรีบรูณ ์บญุไตร 564418134 33 
  นายพุทธพงษ ์พูลทว ี564418135 34 
  นางสาวภสัสร วงคเ์มตตา 564418136 35 
  นายภฤูทธิ ์หว้ยหงษท์อง 564418137 36 
  นางสาวมญัชล ีสงิหะวบิลูย ์564418138 37 
  นางสาวมุกดา ศรสีงคราม 564418139 38 
  นางสาวรสรนิทร ์อิม่ประไพ 564418140 39 
  นางสาวรตันาวด ีชา่งสกุ 564418141 40 
  นางสาววนิดา ทองไพรวรรณ 564418142 41 
  นางสาววรรณิสา หตัถการ 564418143 42 
  นางสาววชัรภีรณ ์จิว๋หนองโพธิ ์564418144 43 
  นางสาววาร ีตุม้นิลกาล 564418145 44 
  นางสาววภิาว ีแสวงผล 564418146 45 
  นายวสิทุธิ ์มคีรองแบ่ง 564418147 46 
  นางสาวศนีินาถ ขานพมิาย 564418148 47 
  นางสาวศภุทัรา มงคลสดใส 564418149 48 
  นายสมบรูณ ์เอีย่มสภุคักลุ 564418150 49 
  นางสาวสาธดิา บรรจง 564418151 50 
  นายสริพิงษ ์แกว้สกลุ 564418152 51 
  นางสาวสดุา อดุร 564418153 52 
  นางสาวสนัุนทา กาํป่ันทอง 564418154 53 
  นางสาวสพุตัรา ศรภีมุมา 564418155 54 
  นางสาวสภุาภรณ ์อ่วมประทมุ 564418156 55 
  นางสาวสรุภทัร มคีลองแบ่ง 564418157 56 
  นางสาวสวุนันท ์สอาดเอีย่ม 564418158 57 
  นายอณุวฒัน ์แซอ่ึง้ 564418159 58 
  นายอนุชติ เวชภตู ิ564418160 59 
  นายอภริตัน ์ศรชีมภ ู564418161 60 
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  นางสาวอมรรตัน ์รอดหงษท์อง 564418162 61 
  นางสาวอรสิา ผวิสงู 564418163 62 
  นางสาวอญัชล ีบญุรอด 564418164 63 
  นางสาวอาภาพร ผ่องแผว้ 564418165 64 
  นางสาวอบุลวรรณ พรประสทิธ ์564418166 65 
  นางสาวสรินิาถ พูนนําเภา 564418167 66 
  นางสาวเสาวนี คงทมิ 564418168 67 
  นายเชาวลติ มูลมั่ง 564418169 68 
  นายสรุนิทร ์ไทยยิม้ 564418170 69 
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