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รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2556 

 

รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5022 อ. อฎัศณี เพยีรเจรญิวงศ ์
สาขาวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกญัญาณัฐ หตัจมุพล 564480401 1 
  นายกติตชิชั เพ็งจนัทรด์ ี564480402 2 
  นายเกรยีงไกร จนัทรห์อม 564480403 3 
  นางสาวจรสัรกัษ ์ถมัเจรญิศรวีงศ ์564480404 4 
  นางสาวจดิาภา แสงประดบั 564480405 5 
  นางสาวจฬุา แกว้อาจ 564480406 6 
  นางสาวชรนิรตัน ์จงเสรเีจรญิ 564480407 7 
  นายชยัวฒัน ์ใจมั่น 564480408 8 
  นายไชยวฒัน ์บวัเรอืง 564480409 9 
  นางสาวณัชชา ชวนชืน่ 564480410 10 
  นายณัฐพล คงใจด ี564480411 11 
  นายณัฐวตัร กลุบญุ 564480412 12 
  นางสาวดารกิา จนัทาซือ่ 564480413 13 
  นายทรรศนภ์มู ิหงวนบญุมาก 564480414 14 
  นายธนภมู ิชาสนิธุ ์564480416 15 
  นางสาวธญัญาเรศ ชืน่เจรญิ 564480417 16 
  นางสาวธดิารตัน ์หาญพุฒ 564480418 17 
  นายธรีวตั บญุเพ็ง 564480419 18 
  นายนัฐพล เห็นแกว้ 564480420 19 
  นางสาวนารรีตัน ์แดงสอาด 564480421 20 
  นางสาวเนตรวลยั ใจยนิด ี564480422 21 
  นางสาวบณุยาพร คงเมฆา 564480423 22 
  นางสาวปรชีญา ไทรวรรณ ์564480425 23 
  นายปัญญธร ตัง้จติพฒันกลุ 564480426 24 
  นายปิยวฒัน ์นาคประเสรฐิ 564480427 25 
  นางสาวพรพมิล เขยีววชิยั 564480428 26 
  นางสาวพไิลวรรณ เตยีงเกต ุ564480429 27 
  นางสาวภคัพชิชา เทพกจิ 564480430 28 
  นายภวูดล คงศร ี564480431 29 
  นางสาวมยุร ีบญุเล็ก 564480432 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวมณิตรา ลิม้เจรญิสขุ 564480433 31 
  นายเมธพีงศ ์วงษน์อ้ย 564480434 32 
  นางสาวรกัษข์วญั บวับชูา 564480435 33 
  นางสาวรตัมา พะชะ 564480436 34 
  นายวรกฤต โพธิอ์บุล 564480437 35 
  นายวรวฒัน ์ทพิยส์คุนธ ์564480438 36 
  นางสาววราศลิป์ โฆษติวรวฒุ ิ564480439 37 
  นางสาววลัลภา เฮงสงวน 564480440 38 
  นายวศิววทิ กตีา 564480441 39 
  นางสาวศรนิรตัน ์อศัวกลุโรจน ์564480442 40 
  นางสาวศริณิภรณ ์โชตสิงค ์564480443 41 
  นายศภุกฤต อจัจมิาองักรู 564480444 42 
  นางสาวสมปรารถนา แกว้ขาว 564480445 43 
  นายสทิธวิฒัน ์พนัธพ์รีะพชิย ์564480446 44 
  นางสาวสทุธพิร บบุผาสงัข ์564480447 45 
  นางสาวสนุทร ีศกุระศร 564480448 46 
  นางสาวสภุาพร ยอดแกว้ 564480449 47 
  นายสรุนิทร ์ไทยยิม้ 564480450 48 
  นางสาวสวุนันท ์ทรหด 564480451 49 
  นางสาวเสาวณีย ์เกดิเรยีน 564480452 50 
  นางสาวโสธดิา ใจซือ่ 564480453 51 
  นายอนันต ์ดว้งขาว 564480454 52 
  นางสาวอภญิญา วรีะหงษ ์564480455 53 
  นางสาวอรสา ภูว่าร ี564480456 54 
  นายอคัรวฒุ ิโชตริตัน ์564480457 55 
  นายอสันะ วชัฤทธิ ์564480458 56 
  นางสาวอาร ีอนวชัตระกลู 564480459 57 
  นายอาํพนั สมศร ี564480460 58 
  นางสาวอทุมุพร พึง่ทรพัย ์564480461 59 
  นายอภสิทิธิ ์สสีมุทร 564480463 60 
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  นางสาวปณิดา ปฏพิมิพาคม 564480464 61 
  นายกติตกิร พนาลาด 564480465 62 
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