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รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4099 ดร. ชนพงษ ์อาภรณพ์ศิาล 
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลวรรณ คงเจรญิ 564418601 1 
  นางสาวกญัญารตัน ์ฉิมพล ี564418603 2 
  นางสาวกาญจนา ทองคาํ 564418604 3 
  นางสาวอชติา วรีวงศ ์564418605 4 
  นายจกัรกฤษณ ์แกว้โสตร 564418606 5 
  นางสาวจรินันท ์ชอูรณุ 564418607 6 
  นางสาวจฑุามาศ เนตรจตพุร 564418608 7 
  นางสาวเจนจริา พรหมเขยีว 564418609 8 
  นางสาวโฉมนภา นัยนา 564418610 9 
  นางสาวชลติา ระวงัสขุ 564418611 10 
  นายชษิณุ กลบีเมฆ 564418612 11 
  นางสาวณัฐชมา พงษแ์สวง 564418613 12 
  นายณัฐพงศ ์ฟักแกว้ 564418614 13 
  นางสาวดลญา มงักรแกว้ 564418615 14 
  นายถนอมศกัดิ ์แซเ่ฮง 564418616 15 
  นางสาวทพิวรรณ ไววอ่งวทิยการ 564418617 16 
  นายธนวฒัน ์ตัน้กี ่564418618 17 
  นายธรรมนิตย ์ฉัตรทอง 564418619 18 
  นายธรุกจิ ชเูลศิ 564418621 19 
  นางสาวนฤมล ดอนพกิลุ 564418622 20 
  นายนัฐพงษ ์มาเอีย่ม 564418623 21 
  นางสาวนิพรพรรณ พุ่มนิล 564418624 22 
  นางสาวบศุรนิทร ์อรณุฉาย 564418625 23 
  นายปภาวนิ พุ่มเลศิ 564418626 24 
  นางสาวประภาพรรณ เอีย่มอตุสาหะ 564418627 25 
  นางสาวปวรรตัน ์อิม่แกว้ 564418628 26 
  นางสาวปิยณัฐ เวสสะภกัด ี564418629 27 
  นายพงษพ์ฒัน ์ผวิออ่น 564418630 28 
  นายพรเทพ บวัวธันา 564418631 29 
  นางสาวพชัรนิทร ์งามขาํ 564418632 30 
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  นางสาวพมิชนก วงัมะนาว 564418633 31 
  นายพรีชั ผวิผาด 564418634 32 
  นางสาวภทัราภรณ ์จนีสมบรูณพ์านิช 564418635 33 
  นายภไูท แสงจนัทร ์564418636 34 
  นางสาวมลฤด ีพุตต ิ564418637 35 
  นางสาวมุกดา บวัเผือ่น 564418638 36 
  นายรณชยั อาษาพนม 564418639 37 
  นางสาวรตันาภรณ ์โตบารมกีลุ 564418640 38 
  นางสาววนาล ีทบัทรวง 564418641 39 
  นางสาววรรณิศา กรดุบาง 564418642 40 
  นางสาววชัราภรณ ์จาํชาต ิ564418643 41 
  นางสาววนันิสา ตะเพยีนทอง 564418644 42 
  นายวทิวสั ศวิบรุนิทมติร ์564418645 43 
  นายวษิณุ แจง้ขาํ 564418646 44 
  นายศานต ิเสวกสตูร 564418647 45 
  นายศภุวชิญ ์ศรสีาํราญ 564418648 46 
  นายสมชาย รปูสงู 564418649 47 
  นายสนัต ิแซต่นั 564418650 48 
  นางสาวสรินิาถ  แชม่ประเสรฐิ 564418651 49 
  นางสาวสชุานันท ์สรอ้ยมณี 564418652 50 
  นายสพุฒัน ์จัน่บปุผา 564418654 51 
  นางสาวสภุาภรณ ์พนัธต์นั 564418655 52 
  นายสรุพฒัน ์เถาตะก ู564418656 53 
  นางสาวสวุนันท ์ศริบิตุร 564418657 54 
  นางสาวอณัศยา ผาขาวบวช 564418658 55 
  นายอนุกลู ภกันิกร 564418659 56 
  นายอภริกัษ ์เจษฎาวรานนท ์564418660 57 
  นางสาวอมรรตัน ์เทพบตุร 564418661 58 
  นางสาวอรสิรา พุ่มพวง 564418662 59 
  นายอคัรพนธ ์ศรสีขุ 564418663 60 
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  นายอานนท ์โสทน 564418664 61 
  นางสาวอธุามาศ เช ือ้ทอง 564418665 62 
  นางสาวพชิามญชุ ์ชยัสขุ 564418666 63 
  นายบรรหาญ รตันกรณ ์564418667 64 
  นายรฐัพล มลนิิล 564418668 65 
  นางสาวกนุแกว้ กลุพรชยัเจรญิ 564418669 66 
  นายเกรยีงเดช กลุพานิช 564418670 67 

6
 

3
 

2
 

ชา
 

ค
 
หญิ

 
คน รว

 
ค

 

3/3 Page 22/10/2561 11:08  


