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รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5087 ดร. หรรษา คลา้ยจนัทรพ์งษ ์
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลทพิย ์สวสัดิว์นากลุ 564418501 1 
  นางสาวกรวรรณ ขาวประเสรฐิ 564418502 2 
  นางสาวกญัญาพชัร เอีย่มทอง 564418503 3 
  นางสาวกลัยา คลืน้นํา้ใจ 564418504 4 
  นางสาวเกวล ีเจรญิสขุ 564418505 5 
  นางสาวแคทลยีา คลา้ยคลงั 564418506 6 
  นางสาวจนิตนา ทองอยู่เจรญิ 564418507 7 
  นางสาวจฑุาทพิย ์เผือ่นปฐม 564418508 8 
  นางสาวเจนจริา จนัทรท์อง 564418509 9 
  นางสาวเฉลมิศร ีแถมจนัทร ์564418510 10 
  นางสาวชลนท ีจนัทโชต ิ564418511 11 
  นายชานนท ์มาศสวุรรณ 564418512 12 
  นางสาวณัฏฐา พนัธท์า 564418513 13 
  นายณัฐพงศ ์ตนัสกลุ 564418514 14 
  นางสาวณัฐวรรณ ใจซือ่ตรง 564418515 15 
  นายเดชาพล ชว่งทอง 564418516 16 
  นางสาวทพิรดา กลิน่โกมุด 564418517 17 
  นายธนวฒัน ์ขนัเทศ 564418518 18 
  นายธเนศ ชวิปรชีา 564418519 19 
  นางสาวธญัญารตัน ์ใชบ้างยาง 564418520 20 
  นายธรีพฒัน ์กจิดาํรงวนิิจกลุ 564418521 21 
  นางสาวนฤมล เกตมุณี 564418522 22 
  นางสาวนัฎฐพร สนิเมอืง 564418523 23 
  นายนามวงค ์เพ็งไพบลูย ์564418524 24 
  นางสาวบวรภคั แกน่แกว้ 564418525 25 
  นายปภงักร ผูกพนัธ ์564418526 26 
  นางสาวประภาพรรณ กญุชรกติตคิณุ 564418527 27 
  นางสาวปรยีานุช แสงนาค 564418528 28 
  นางสาวปารชิาต ิจนัทรส์มุทร 564418529 29 
  นายพงษท์ว ีทองมา 564418530 30 
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  นางสาวพรทพิย ์ปทมุสตู ิ564418531 31 
  นายพศวตั ศกุระศร 564418532 32 
  นายพพิทัฒ ์ลิม้สวุรรณ 564418533 33 
  นายพรียุทธ สขุผล 564418534 34 
  นางสาวภทัรวด ีมฟัีก 564418535 35 
  นายภานุวฒัน ์ทองเนือ้แปด 564418536 36 
  นางสาวมนพร กายกลู 564418537 37 
  นางสาวมนิตรา เอีย่มแกว้ 564418538 38 
  นางสาวยุวด ีนักจะเข ้564418539 39 
  นางสาวรชันีกร สมบรูณ ์564418540 40 
  นางสาววณิดา ยางงาม 564418541 41 
  นางสาววรรณรกั อนุสวุรรณ 564418542 42 
  นายวสวตัติ ์ผวิงาม 564418543 43 
  นายวนัชยั จารสุทิธผิล 564418544 44 
  นายวทิยา เมฆก ี564418545 45 
  นางสาววไิลพรรณ อนิทรแ์สง 564418546 46 
  นางสาวศศธิร รตันาภนัินทช์ยั 564418547 47 
  นางสาวศภุลกัษณ ์จนัดาออ่น 564418548 48 
  นายสกล ปรสิทุธกลุ 564418549 49 
  นายสหรฐั เช ือ้เมอืงพาน 564418550 50 
  นางสาวสยิากร คาํพมิพ ์564418551 51 
  นางสาวสชุาดา อนันตรยิกลุ 564418552 52 
  นายสพุศนิ ปัญจแกว้ 564418554 53 
  นางสาวสภุาพร รปิูยะเวช 564418555 54 
  นางสาวสมุติรา แซโ่งว้ 564418556 55 
  นางสาวสวุนันท ์เทพพนัธุ ์564418557 56 
  นางสาวแสงดาว สขุนิรนัดร ์564418558 57 
  นายอนันต ์เจรญิสขุ 564418559 58 
  นางสาวกลุรดา โกศลธนะชยั 564418560 59 
  นายอภสิทิธิ ์ศษิยค์รองวงษ ์564418561 60 
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  นายอรรถพล สขุตะโก 564418562 61 
  นายอคัรเดช สรอ้ยทรพัย ์564418563 62 
  นายเดชภพ กลุพฒัน ์564418564 63 
  นางสาวอสิรญิา สดุสวาท 564418565 64 
  นางสาวนันทวนั แสงณรงค ์564418566 65 
  นางสาวรตัตยิา เสาจ ู564418567 66 
  นายดศิรณ ์สรอ้ยสม 564418568 67 
  นายณรงศก์ดิ ์เนตรวริยิะกลุ 564418569 68 
  นางสาวเสาวณี รุง่ปัจฉิม 564418570 69 
  นางสาววณิชา เจรญิรกัษา 564418571 70 
  นางสาวสกาวใจ ทะแดง 564418572 71 
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