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รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4051 อ. พชิามญชุ ์เลศิวฒันพรชยั 
สาขาวชิา การตลาด  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกพร ทวมีาก 564449101 1 
  นางสาวกนิษฐา นุชสละ 564449102 2 
  นางสาวกมลวรรณ เทพสทิธิ ์564449103 3 
  นางสาวกรรภริมย ์ลลีะสนุทเลศิ 564449104 4 
  นายกฤษณะ แกน่แกว้ 564449105 5 
  นางสาวกลัยารตัน ์ฝ่ายระสาร 564449106 6 
  นางสาวเกวล ีทบัเงนิ 564449107 7 
  นายขจรพงศ ์สงวนศกัดิ ์564449108 8 
  นางสาวแคตยา กรมศลิป์ 564449109 9 
  นายจตรุงค ์เอส้วา่ง 564449110 10 
  นางสาวจนัทมิา ทองเทอืก 564449111 11 
  นางสาวจนัทริา สรอ้ยมาลยั 564449112 12 
  นางสาวจริาพร ทบัทมิ 564449113 13 
  นางสาวฉัตรทรกิา หยูทองคาํ 564449114 14 
  นางสาวชนกพร สาํราญกาย 564449115 15 
  นางสาวชลติา ลขิติไพบลูยก์จิ 564449116 16 
  นางสาวชตุนัินท ์ลิม้สวสัดิ ์564449117 17 
  นางสาวโชตกิา ยงัด ี564449118 18 
  นายณรงคช์ยั อ่อนเทศ 564449119 19 
  นางสาวณัฐธดิา แตงคาํ 564449120 20 
  นายทรงยศ นําเจรญิลาภ 564449121 21 
  นายทศพร ศรวีกิรยักร 564449122 22 
  นายทศันัย แสงละม่อม 564449123 23 
  นางสาวทพิสคุนธ ์อบุลแยม้ 564449124 24 
  นายธนพนธ ์เป่ียมคลา้ 564449125 25 
  นางสาวนภวรรณ คลํา้ฉิม 564449126 26 
  นายนรนิทร แซแ่ต ้564449127 27 
  นางสาวนฤมล ดอกไมข้าว 564449128 28 
  นางสาวนันทพิร สุม่เนียม 564449129 29 
  นางสาวนาถวลยั การด ี564449130 30 
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  นางสาวนุชจร ีแซเ่ลา้ 564449131 31 
  นายปฐมพงศ ์แสงจนัทร ์564449132 32 
  นายประเจตน ์บญุจรงิ 564449133 33 
  นายประพนัธ ์ชยัยาศร ี564449134 34 
  นายปัฐว ีจแูจม่แจง้ 564449135 35 
  นางสาวปารฉัิตร แตง่ตามพนัธ ์564449136 36 
  นางสาวปารฉัิตร ปานตดิตวั 564449137 37 
  นางสาวไปรมา คมปาน 564449138 38 
  นายพงษพ์พิฒัน ์ศริธิาดาสขุถาวร 564449139 39 
  นางสาวพรทพิย ์แกว้ดก 564449140 40 
  นางสาวพรทพิย ์ทองกลาง 564449141 41 
  นางสาวพรสดุา คาํศร ี564449142 42 
  นางสาวพไิลวรรณ ปานคงคา 564449143 43 
  นางสาวเพยีงกมล อ่วมสวยศร ี564449144 44 
  นางสาวเฟ่ืองฟ้า เพ็ชรเทีย่ง 564449145 45 
  นางสาวมะล ิศรกีลา้ 564449146 46 
  นางสาวมารสิา นาคทัง่ 564449147 47 
  นางสาวรชันี แกว้ชยันันท ์564449148 48 
  นายวทญั� ูหติการญุ 564449149 49 
  นายวรวทิย ์กนักลํ่า 564449150 50 
  นางสาววรางคณา โพธิท์องนาค 564449151 51 
  นางสาววรศิรา พระพไิชย 564449152 52 
  นางสาววาสนา อนิทนชติจุย้ 564449153 53 
  นางสาววไิลรตัน ์วลิยัเกษตร 564449154 54 
  นางสาวศศธิร หว้ยหงษท์อง 564449155 55 
  นางสาวศศปิระภา เหมอืนแกว้ 564449156 56 
  นางสาวศริพิร คงเทยีน 564449157 57 
  นายสหเทพ มูลเงนิ 564449158 58 
  นางสาวสชุานันท ์ปาสาจงั 564449159 59 
  นางสาวสนัุสตา เทยีมจนัทร ์564449160 60 
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  นางสาวสพุรรษา เซ ีย่งหวอง 564449161 61 
  นางสาวสพุรรษา มณีวงษ ์564449162 62 
  นางสาวสพุรรษา แสนคาํปน 564449163 63 
  นางสาวสพุตัรา เฟสงูเนิน 564449164 64 
  นางสาวสภุทัรา เกตอุูท่อง 564449165 65 
  นางสาวสวุนันท ์บรุนีอก 564449166 66 
  นางสาวสวุาร ีสรอ้ยบญุ 564449167 67 
  นายเสกสรร เจรญิอนิทรพ์รม 564449168 68 
  นายโสภณ บญุวทิยาลขิติ 564449169 69 
  นางสาวอณิฐฐา เสมทบั 564449170 70 
  นางสาวอนงคว์ด ีสขุเกษม 564449171 71 
  นายอนุศกัดิ ์เทพราชา 564449172 72 
  นางสาวอภชิญา เสาวยงค ์564449173 73 
  นายอภศิกัดิ ์สงัวาลยนุ์ช 564449174 74 
  นางสาวอจัฉรยิา ชยัวงค ์564449175 75 
  นายอาคม เทศเจรญิ 564449176 76 
  นางสาวอไุรวรรณ กลัน่จนัทร ์564449177 77 
  นายเอกพล พุทธคณุรกัษา 564449178 78 
  นางสาวเอมอร ประธรรมมะยะเต 564449179 79 
  MR. GAO XIAO YU 564449180 80 
  นางสาวณัชชา ภศูร ี564449181 81 
  นางสาวนลนิลกัษณ ์ไพโรจนส์ถาพร 564449182 82 
  นางสาวฐานิสร บตุรพนัธุ ์564449183 83 
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