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รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 
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รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6036 อ. มาลนีิ นาคใหญ่ 
สาขาวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลชนก อนิทรสวุรรณ 564480201 1 
  นางสาวกาญจนวฒัน ์พงศนิ์ยธรรม 564480202 2 
  นายกติตพิงษ ์เณรจาท ี564480203 3 
  นางสาวขวญัฤด ีซุน่เฮง 564480204 4 
  นางสาวจนัทมิา คชศลิา 564480205 5 
  นางสาวจริาวรรณ ใจตรง 564480206 6 
  นางสาวเจลติา สมพทิกัษ ์564480207 7 
  นายชยัพร พรหมสรุนิทร ์564480208 8 
  นายเชาวลติ มูลมั่ง 564480209 9 
  นางสาวฐติพิร คลา้ยคลงั 564480210 10 
  นายณัฐพงศ ์บษุบงส ์564480211 11 
  นางสาวณัฐวรรณ อ่อนไหว 564480212 12 
  นางสาวดวงกมล คาบแกว้ 564480213 13 
  นายเตชสทิธิ ์คงประจกัษ ์564480214 14 
  นายทวปี ภูท่อง 564480215 15 
  นายธนกฤต ศริลิยั 564480216 16 
  นางสาวธรรมพร คงอิม่ 564480217 17 
  นายธาวติ ตัง้วริยิะ 564480218 18 
  นายธรีพล มาเทศ 564480219 19 
  นางสาวนภวรรณ ไชยเรอืงสงู 564480220 20 
  นางสาวนันทพร ประสพแสง 564480221 21 
  นายนิพนธ ์เนียมนาค 564480222 22 
  นายบนัเทงิ ศริวิรรณ 564480223 23 
  นายปฏภิาณ ลิม้พริตัน ์564480224 24 
  นายปภาวนิ ธนาปภาพนัธุ ์564480225 25 
  นางสาวธดิารตัน ์คงอสุาหะ 564480226 26 
  นางสาวปารฉัิตร หลงสมบญุ 564480227 27 
  นายพชร รชนิเพ็ญ 564480228 28 
  นางสาวพชัร ีบญุรอด 564480229 29 
  นางสาวสนิุดา น่ิมบตุร 564480230 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวภาษร ทองประดษิฐ 564480231 31 
  นางสาวมณีรตัน ์เจรญิรตัน ์564480232 32 
  นางสาวมานิตา เมฆแดง 564480233 33 
  นางสาวมุกระว ีซือ้สริไิพศาล 564480234 34 
  นางสาวโยฑกา สระแกว้ 564480235 35 
  นางสาวรตันวล ีบญุพรหม 564480236 36 
  นายเรอืงศกัดิ ์ประเสรฐิทรพัย ์564480237 37 
  นางสาววรรณนิสา สงิหต์า 564480238 38 
  นายวราโชต ิสงิหเสนี 564480239 39 
  นายวนัชยั ดวงแกว้ 564480240 40 
  นายวทิยา อนิสวุรรณ 564480241 41 
  นายศกัดิด์า ปานสระพงษ ์564480243 42 
  นายศวิะ ประมวล 564480244 43 
  นายเศรษฐพงศ ์กองผุย 564480245 44 
  นางสาวสรยิา สรอ้ยทอง 564480246 45 
  นางสาวสดุาทพิย ์ศรทีะวธุ 564480247 46 
  นางสาวสธุดิา สาระนัย 564480248 47 
  นางสาวสนิุสา ชรูตัน ์564480249 48 
  นายสรุกติติ ์รม่ร ืน่ 564480250 49 
  นายสรุยิา อนิทรตัง้ 564480251 50 
  นางสาวสวุฐัจณี มามสีขุ 564480252 51 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์สมจติร 564480253 52 
  นางสาวอนงนาฏ บษุษะ 564480254 53 
  นายอนุรกัษ ์แยม้พรหม 564480255 54 
  นางสาวอภสิรา กลุกรนีิธรรม 564480256 55 
  นางสาวอรชัพร คาํนุชนารถ 564480257 56 
  นายองัคาร บดิาศกัดิ ์564480258 57 
  นางสาวอาภสัรา ไผ่สะอาด 564480259 58 
  นางสาวอารยีา ภาคภมู ิ564480260 59 
  นางสาวอนิทริา ชิว้วงษ ์564480261 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวทพิยส์ดุา บวัสงิห ์564480262 61 
  นางสาวสทุธดิา คาํปลวิ 564480263 62 
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