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รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 
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รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6089 อ. พงษส์นัติ ์ตนัหยง 
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลทพิย ์เซ ีย่งคิว้ 564418401 1 
  นางสาวกรรณิกา นักจะเข ้564418402 2 
  นายกลา้ณรงค ์ยางสงู 564418403 3 
  นายกลัป์ชยั เทา้ทอง 564418404 4 
  นายกติตศิกัดิ ์จรรยาสวย 564418405 5 
  นายคามนิ ฉวรีตัน ์564418406 6 
  นางสาวจนิดารตัน ์ชอ้ยเครอื 564418407 7 
  นายจริายทุธ แกว้นอ้ย 564418408 8 
  นางสาวเจนจริา แกว้สระแสน 564418409 9 
  นายเฉลมิชยั พฒันพรอ้มสขุ 564418410 10 
  นางสาวชนิดาภา เย็นใจ 564418411 11 
  นายชาญณรงค ์สาครตานันท ์564418412 12 
  นายณัฎฐพล ศรสีงัข ์ 564418413 13 
  นายณัฐพงศ ์จนัทรป์ระสพพร 564418414 14 
  นางสาวณัฐวรรณ เกษรบวั 564418415 15 
  นางสาวดษุฎ ีแสวงทอง 564418416 16 
  นางสาวทารกิา ฉัตรท์นั 564418417 17 
  นายธนรตัน ์พณิศร ี564418418 18 
  นายธนิสร หอมสดุ 564418419 19 
  นางสาวธวลัหทยั อนิทวงษ ์564418420 20 
  นายธรีพจน ์ธติมิาธญัญากลุ 564418421 21 
  นายนรนิทร ์ผวิออ่น 564418422 22 
  นางสาวนอ้งรกั เจรญิเอกปัญญา 564418423 23 
  นางสาวนันพวิรรณ ์บญุศรสีอาด 564418424 24 
  นายบรภิทัร หนูแดง 564418425 25 
  นางสาวปนัดดา ศกัดิอ์ดุมทรพัย ์564418426 26 
  นายประพนัธ ์เล็กสมุา 564418427 27 
  นางสาวปรมิฤด ีชอ้ยเครอื 564418428 28 
  นางสาวปารฉัิตร ทมิแกว้ 564418429 29 
  นายพงษกร กรอบประดบั 564418430 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวพรทพิย ์นอ้ยเงนิ 564418431 31 
  นางสาวพรสดุา เดชจนิดา 564418432 32 
  นายพชิยั เหลนปก 564418433 33 
  นายพรีพล เปรมรตัน ์564418434 34 
  นายภทัรพล สอนนอ้ย 564418435 35 
  นางสาวภาชนีิ แกน่ไร ่564418436 36 
  นางสาวมธรุส ทารพนัธ ์564418437 37 
  นางสาวมนิตรา อิม่เอีย่ม 564418438 38 
  นางสาวยุพาวรรณ ม่วงแดง 564418439 39 
  นางสาวรชัดาภรณ ์เอกฉันท ์564418440 40 
  นางสาวรุง่ทวิาภรณ ์กลิน่หอม 564418441 41 
  นางสาววรรณนร ีกลิน่สกัโก 564418442 42 
  นายวศพล ภูแ่กว้ 564418443 43 
  นางสาวพริยิา มั่นคง 564418444 44 
  นายวทิยา ทองโชต ิ564418445 45 
  นางสาววลิาสนีิ แสวงผล 564418446 46 
  นางสาวศรณัยพ์ร จนิดาพนัธ ์564418447 47 
  นางสาวศภุกานต ์- 564418448 48 
  นางสาวโศศษิฐา พรมมา 564418449 49 
  นางสาวสโรชนีิ ชวูงศว์าลย ์564418450 50 
  นายสทิธชิยั ขนุนคร 564418451 51 
  นางสาวสกุาญจนาถ บวัเผือ่น 564418452 52 
  นางสาวสดุารตัน ์ศรจีนัทร ์564418453 53 
  นางสาวสพุรรณี เช ือ้ปรางค ์564418454 54 
  นางสาวสภุาพร เทยีนชยั 564418455 55 
  นางสาวสภุาวด ีธรรมศริ ิ564418456 56 
  นางสาวสวุนันท ์ทองแทง่ใหญ ่564418457 57 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์เพชรปานกนั 564418458 58 
  นายอนวรรษ ปรชัญาวรกลุ 564418459 59 
  นางสาวอนุสรา เกษรเทยีน 564418460 60 
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  นายอภสิทิธิ ์รอดจากภยั 564418461 61 
  นางสาวอรชสิา อนิทรเ์กษม 564418462 62 
  นายอวริทุธ ์สงัขนารอด 564418463 63 
  นายอศัรา ทองหร ี ่564418464 64 
  นายอทิธพิทัธ ์รตันทรพัย ์564418465 65 
  นางสาวปนัดดา จนัทบรูณ ์564418466 66 
  นายเอกสวุชัร ์ลาภฐติเิศรษฐ ์564418467 67 
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