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รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4033 ดร. ไพรชั มากกาญจนกลุ 
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกพร อวนมนิทร ์564418201 1 
  นางสาวกรกมล สระทองฮ่วม 564418202 2 
  นายกฤษณะ ผวิออ่ง 564418203 3 
  นางสาวกณัฑามาศ นาถวฒันกลุ 564418204 4 
  นายกติต ินอ้ยเรอืงฤทธิส์รุเิดช 564418205 5 
  นายเขมนันท ์อารภีกัดิ ์564418206 6 
  นางสาวจนัจริา มุกดา 564418207 7 
  นางสาวจริาพร บญุสขุ 564418208 8 
  นางสาวจฑุารตัน ์กนัยา 564418209 9 
  นายเจนณรงค ์แตม้ทอง 564418210 10 
  นางสาวชนนิกานต ์โตเอีย่ม 564418211 11 
  นายชยัรตัน ์จนีกระจนัทร ์564418212 12 
  นางสาวโชตกิา ยิม้แยม้ 564418213 13 
  นางสาวณัฐณิชา หมายเกดิ 564418214 14 
  นางสาวณัฐพร เหมอืนละมา้ย 564418215 15 
  นางสาวดวงพร พฒันพรอ้มสขุ 564418216 16 
  นายทวทีรพัย ์เต็กอวยพร 564418217 17 
  นายธงชยั ป่ีแกว้ 564418218 18 
  นายธนาศกัดิ ์คุม้บวับาน 564418219 19 
  นายธราพงษ ์วงศป์ระชารตัน ์564418220 20 
  นางสาวธดิารตัน ์สดุใจ 564418221 21 
  นางสาวนพรตัน ์ฝาแกว้จนัทร ์564418222 22 
  นางสาวนวรตัน ์จนัทรข์าํ 564418223 23 
  นายนัทธพงศ ์ปรคีาน 564418224 24 
  นายนิรนาท จนัทรวมิล 564418225 25 
  นายปฏภิาณ นันด ี564418226 26 
  นางสาวปรวรรณ พรหมคง 564418227 27 
  นางสาวปรารสิา คลา้ยจนิดา 564418228 28 
  นายปัทวยี ์ศรวีรานนท ์564418229 29 
  นายปิยะ บญุม ี564418230 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวพนิดา ป้อมสงิห ์564418231 31 
  นางสาวพรพมิล พลชดิ 564418232 32 
  นางสาวพชัร ีอนิชนบท 564418233 33 
  นายพรีพงษ ์บญุเล็ก 564418234 34 
  นางสาวเพชรรว ีรอดรกัษาทรพัย ์564418235 35 
  นายภาคภมู ิแซห่ัน่ 564418236 36 
  นางสาวมณีรตัน ์บญุเกดิมา 564418237 37 
  นางสาวมารสิา คงขาํ 564418238 38 
  นางสาวเมทณีิ พมิพส์วุรรณ ์564418239 39 
  นายระว ีคลา้ยดวง 564418240 40 
  นางสาวรศัม ีดอนทอง 564418241 41 
  นางสาววนิดา เย็นกลม 564418242 42 
  นางสาววรญัญา พุกรอด 564418243 43 
  นายวฒันา แซเ่จยีม 564418244 44 
  นางสาววชิชตุา ตรษุวฒัน ์564418245 45 
  นางสาววริญัญา เจเถือ่น 564418246 46 
  นายวรีภทัร สามภิกัดิ ์564418247 47 
  นางสาวศริมิาส มณีงาม 564418248 48 
  นางสาวศภุานัน ทณิรตัน ์564418249 49 
  นายสรศกัดิ ์กาฬภกัด ี564418250 50 
  นายสาธติ สายสะอาด 564418251 51 
  นางสาวสริพิร นิลวฒัน ์564418252 52 
  นางสาวสดุาพร จติเมอืง 564418253 53 
  นางสาวสนิุษา เนตรจตพุร 564418254 54 
  นางสาวสภุทัรา สขุสมยั 564418255 55 
  นางสาวสภุารตัน ์ยิม้ละมยั 564418256 56 
  นายสรุยิา ปรชีาแสงจนัทร ์564418257 57 
  นางสาวสวุรรณนภา เมอืงชา้ง 564418258 58 
  นายอดศิกัดิ ์มั่นศรจีนัทร ์564418259 59 
  นายอนุพงษ ์อ่อนเบา 564418260 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายอภวิฒัน ์พรมจนัทร ์564418261 61 
  นางสาวอมราพร พานทอง 564418262 62 
  นางสาวอรสิา ศรสีวสัดิ ์564418263 63 
  นางสาวอญัชษิาณ ์สขุสม 564418264 64 
  นางสาวอารรีตัน ์เกษมสขุไพศาล 564418265 65 
  นายเอกดนัย หงษาครประเสรฐิ 564418266 66 
  นางสาวพฒัชา นอ้ยลงิ 564418267 67 
  นายภควตั คาํนุชนารถ 564418268 68 
  นางสาวอนิธริา กองกลัยา 564418269 69 
  นางสาวเกลดิา มจี ัน่เพชร 564418270 70 
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