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รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6016 ดร. จรีวรรณ นกเอีย้งทอง 
สาขาวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลวรรณ นิลพนัธ ์564480301 1 
  นางสาวกาญตมิา นางแยม้ 564480302 2 
  นายกฤษกร ภมุรนิทร ์564480303 3 
  นางสาวงามเนตร จกุกษตัรยิ ์564480304 4 
  นางสาวจารวุรรณ วรรณเลศิ 564480305 5 
  นางสาวจฑุาทพิย ์สขุสมกจิ 564480306 6 
  นางสาวฉัตรวรนิทร ์สทุธพิณิชพงศ ์564480307 7 
  นายชยัภทัร ์วสิตูรสกลุศกัดิ ์564480308 8 
  นางสาวโชตริส เฉยชาญ 564480309 9 
  นายณภทัร อตุพนัธ ์564480310 10 
  นายณัฐพงษ ์ผวิออ่น 564480311 11 
  นายณัฐวฒัน ์ชแูกว้ 564480312 12 
  นางสาวดวงรตัน ์บชูา 564480313 13 
  นายทรงกจิ ยีส่รง 564480314 14 
  นางสาวทพิวรรณ แชม่มั่นคง 564480315 15 
  นางสาวธนพร สนิวบิรูณ ์564480316 16 
  นายธราวชิญ ์ตัง้อารมณ ์564480317 17 
  นางสาวธดิารตัน ์แกว้เมอืงทอง 564480318 18 
  นายธรียุทธ ปลาพนัธุด์ ี564480319 19 
  นางสาวนวรตัน ์คงกลิน่ 564480320 20 
  นางสาวนันทชิา พนัธุศ์ร ี564480321 21 
  นางสาวนิภาพร หมืน่วงษ ์564480322 22 
  นางสาวบณุฑรกิา อาจอาคม 564480323 23 
  นางสาวปณัฐฐา นวลคลํา้ 564480324 24 
  นายประภากร ขนุณรงค ์564480325 25 
  นางสาวปวณีา ภริมยเ์อีย่ม 564480326 26 
  นางสาวปิยพร ชา่งแชม่ 564480327 27 
  นายพรณรงค ์เลาหจารรุตัน ์564480328 28 
  นางสาวพมิพว์กิา ไทยนอ้ย 564480329 29 
  นางสาวเพ็ญวภิา เกดิโภคา 564480330 30 
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  นายภชูติ ตาปสนันทน ์564480331 31 
  นายมนตร ีรนินายรกัษ ์564480332 32 
  นายมารตุ พุ่มสงวน 564480333 33 
  นางสาวเมธนีิ จาํปาเทศ 564480334 34 
  นางสาวรพวีรา สทุธริกัษ ์564480335 35 
  นางสาวรตันา บตุรเลศิวเิศษฐฐีะ 564480336 36 
  นางสาวลลติพรรณ ขนัทองด ี564480337 37 
  นางสาววรรณา ประสทิธเิขตรกจิ 564480338 38 
  นายวราวธุ แสงพระอนิทร ์564480339 39 
  นางสาววนัวสิาข ์ขาํวจิติร 564480340 40 
  นางสาววไิลวรรณ อุ่มเอบิ 564480341 41 
  นายศรนัย ์รอดราคา 564480342 42 
  นางสาวศริกิาญจน ์ราตร ี564480343 43 
  นายศวิะนนท ์สขุเกดิ 564480344 44 
  นายสณฑ ์กาญจนว์ชัชา 564480345 45 
  นางสาวสาวติร ีจนัทรล์อย 564480346 46 
  นางสาวสทุธนีิ บญุศร ี564480347 47 
  นายสธุมินต ์ชาวประมง 564480348 48 
  นางสาวสภุทัรา โพธิท์อง 564480349 49 
  นายสรุศกัดิ ์ศรปีากแพรก 564480350 50 
  นางสาวสลุกัขณา สงัขลกัษณ ์564480351 51 
  นางสาวสวุมิล กาศสนุก 564480352 52 
  นางสาวแสงระว ีอม้ทอง 564480353 53 
  นายอนนท ์นาคนุช 564480354 54 
  นางสาวอนุสรา จนัทรแ์จง้ 564480355 55 
  นายอรรถพล ชฎาทอง 564480356 56 
  นายอลงกรณ ์เครอืเชา้ 564480357 57 
  นางสาวอฐัภญิญา เลือ่นสงูเนิน 564480358 58 
  นางสาวภสัสพ์ชิชา ลีต้ระกลูโชค 564480359 59 
  นางสาวอารรีตัน ์ดอนเยือ้งไพร 564480360 60 
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  นายอสิระ สลุาํไพ 564480361 61 
  นายธนพล ทองเชือ้ 564480362 62 
  นางสาวมนิตรา จนัทรช์ ืน่ 564480363 63 
  นายกติตธิชั นอ้ยศริ ิ564480364 64 
  นายมานพ คงเสง้ 564480365 65 
  นายอนุวฒัน ์อนิมงคล 564480366 66 
  นางสาวฐานิตา สทิธิป์ระเสรฐิศร ี564480367 67 
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