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รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 
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รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 04140 อ. ศาลษิา เหมพนัธ ์
สาขาวชิา ธุรกจิระหวา่งประเทศ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ อาจคงหาญ 564479201 1 
  นางสาวกญัญาภทัร บญุประสพ 564479202 2 
  นางสาวกาญจนมาศ โตพนัธุด์ ี564479203 3 
  นางสาวกิง่กาญจน ์เหีย้มหาญ 564479204 4 
  นายกติตศิกัดิ ์ผวิอ่อนด ี564479205 5 
  นางสาวขวญัชนก เพ็งตะโก 564479206 6 
  นางสาวจารวุรรณ แสงโสภา 564479207 7 
  นางสาวฉัตรธดิา รว่มด ี564479208 8 
  นายชยัรตัน ์แซอ่ือ๊ 564479209 9 
  นางสาวณัฎฐา ตนัตบิรูณกลุ 564479210 10 
  นายณัฐวธุ วอ่งสดบั 564479211 11 
  นางสาวณิชากร ไพรวรรณ ์564479212 12 
  นางสาวดาราณี เอยีงสมบญุ 564479213 13 
  นายทรงพล สขุเกษม 564479214 14 
  นายธนพล ขลบิเพ็ง 564479215 15 
  นายธนายุ งอกผล 564479216 16 
  นายธวชัชยั ไหลเจรญิโชค 564479217 17 
  นางสาวธญัลกัษณ ์เมีย่งติบ้ 564479218 18 
  นายธรีพล ครูตัน ์564479219 19 
  นางสาวนฤมล ขนุสอาดศร ี564479220 20 
  นายนําโชคทว ีนวลลออง 564479222 21 
  นางสาวนิพร ใจซือ่ 564479223 22 
  นางสาวเนตรทราย สขุสาํราญ 564479224 23 
  นางสาวเบญจนุช สวนคาํนํา 564479225 24 
  นายประเสรฐิศกัดิ ์รอดผุย 564479226 25 
  นางสาวปรชิาต ิขาวเอีย่ม 564479227 26 
  นางสาวปัญจรตัน ์ฤทธชิยั 564479228 27 
  นางสาวพณิดา ออ่นอนิทร ์564479229 28 
  นางสาวพรรณิกา โตอุ่นทพิย ์564479230 29 
  นางสาวพพิฤกษา พมิพเ์สน 564479231 30 
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  นางสาวพมิลกัษณ ์วชัระ 564479232 31 
  นางสาวเพ็ญนภา เหลอืสบืชาต ิ564479233 32 
  นายภคพล รณุนก 564479234 33 
  นายภทัรพล เครอือยู่ 564479235 34 
  นางสาวภารวพีรรณ อรา่มศริริจุเิวทย ์564479236 35 
  นางสาวมณีรตัน ์ยอดจติร 564479237 36 
  นางสาวมานิตา แผว้ใจสขุ 564479238 37 
  นายรฐนนท ์เอตญิตั ิ564479239 38 
  นางสาวรตันาภรณ ์เหลอืงออ่น 564479240 39 
  นายฤทธเิดช สธุาพจน ์564479241 40 
  นางสาวลลติา เข็มทอง 564479242 41 
  นายวรศิ ฤทธเิพชรอมัพร 564479243 42 
  นางสาววภิาวรรณ ชยัมงคล 564479244 43 
  นางสาวศรญัญา จนัทอน 564479245 44 
  นางสาวศริพิร ประจมิทศิ 564479246 45 
  นางสาวศวิพร ภฆูงั 564479247 46 
  นายสราวธุ สมทอง 564479248 47 
  นายสหรฐั สวา่งเมฆ 564479249 48 
  นายพมิพน์ารา ลอ้กาญจนศริ ิ564479250 49 
  นางสาวสายรุง้ รสภริมย ์564479251 50 
  นางสาวสริลิกัษณ ์ปะทตีานัง 564479252 51 
  นางสาวสกุญัญา อู่บวังาม 564479253 52 
  นางสาวสดุารตัน ์กา้นจนัทร ์564479254 53 
  นางสาวสดุารตัน ์ไชยะโอชะ 564479255 54 
  นางสาวสทุธดิา ศกัดิภ์ริมย ์564479256 55 
  นายสเุมธ ไทยสนธ ิ564479257 56 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์สขุสวสัดิ ์564479258 57 
  นายอดศิกัดิ ์จนัดาํรงฤทธิ ์564479259 58 
  นางสาวอรญา ขาวสอาด 564479260 59 
  นายอรรถพล ยะนิล 564479261 60 
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  นางสาวอรวรรณ บญุปลกู 564479262 61 
  นางสาวอรสิา ชมภนิูช 564479263 62 
  นางสาวอุม้ วงศซ์ ือ่ 564479264 63 
  นายศวิกร พุ่มไสว 564479265 64 
  นางสาวหน่ึงฤทยั เกตเุต็ม 564479266 65 
  นางสาวมณฑติา สะสมทรพัย ์564479267 66 
  นางสาวพชัรนิทร ์ไชยปาก 564479268 67 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์ทบัทมิ 564479269 68 
  นางสาววภิาว ีจยุะโส 564479270 69 
  นางสาวสพุนิจ ใจมั่น 564479271 70 
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