1

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 13
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ าร่ วมงานแนะแนวการศึกษา
วันอาทิตย์ ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่ อ - สกุล

หมายเหตุ

1

6114082001

นางสาวพัตรพิมล

อัคคัญญ์วงศ์

2

6114082002

นางสาวณัฐพร

สังวาลย์

3

6114082003

นายสราวุฒิ

ศิริเจริ ญวัฒน์

4

6114082004

นางสาวกมลลักษณ์

พิทยาพรมณี

5

6114082005

นางสาวปราณี

ถาปะนา

6

6114082006

นายพิเชษฐ์

ชุมภา

7

6114082007

นางสาวปรี ยดา

คาดี

8

6114082008

นางสาวอุษณิ ษา

กรสู ต

9

6114082009

นางสาวสุ รียร์ ัตน์

เมฆอรุ ณ

10

6114082010

นายกุลภัทร

บุญวงศ์

11

6114082011

นางสาวพนิ ดา

โคตรนุกูล

12

6114082012

นางสาวมลฤดี

วิวฒั น์รุ่งเรื องดี

13

6114082013

นายนัฐพงษ์

อินสมยา

14

6114082014

นายเฉลิมพล

เหล่าสิ ม

15

6114082015

นางสาวกัญญาณี

เอมโคกสลุด

16

6114082016

นางสาวจุฑามาส

สุ ขสมบท

17

6114082017

นายสกุลลาภ

ยังงาม

18

6114082018

นายเดชา

เพ็งแจ่ม

19

6114082019

นายเจียระไน

เอี่ยมหร่ าย
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2

ลาดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่ อ - สกุล

หมายเหตุ

20

6114082020

นางสาวรุ่ งนภา

ทองดอนกุ่ม

21

6114082021

นางสาวศิริขวัญ

ผดาศรี

22

6114082022

นางสาวปถวี

มหาโยธี

23

6114082023

นางสาวสุ ชานาถ

ชะบารุ ง

24

6114082024

นางสาวสุ ภาพร

น้อยสกุล

25

6114082025

นางสาววิรัญญา

วิสารทานนท์

26

6114082026

นายสุ รชัย

พลศร

27

6114082027

นางสาวภัสสร

จารุ บริ สุทธิ คุณ

28

6114082028

นางสาวนิ จิตร์ตรา

ทรวงดอน

29

6114082029

นางสาวจุฑาทิพย์

อินทรภักดิ์

30

6114082030

นางสาวปุลพร

ศรี หานู

31

6114082031

นางสาวจารุ วรรณ

คารมรื่ น

32

6114082032

นางสาววรัญญา

สถานสถิตย์

33

6114082033

นายจักริ นทร์

อินทรไชยา

34

6114082034

นางสาวดนยา

ฉันทศาสตร์พงศ์

35

6114082035

นายวสวัตติ์

เดชประดิษฐ์

36

6114082036

นางสาวกัณฐมณี

นนธิ ราช

37

6114082037

นายพีรพงศ์

แหวนพิรอด

38

6114082038

นางสาวนฤมล

ผึ้งเนียม

39

6114082039

นางสาวจิรพร

อินต๊ะพันธ์

40

6114082040

นางสาวเขมจิรา

โตชูวงศ์

41

6114082041

นายกิตติพิชญ์

พลจันทร์

42

6114082042

นางสาวณัฐพร

เนตรแก้ว

43

6114082043

นางสาวศรี จุดารัตน์

รักงาน

44

6114082044

นายเทพฤทธิ์

ผิวงาม
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3

ลาดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่ อ - สกุล

หมายเหตุ

45

6114082045

นางสาวณัฐสุ ชา

มานะประดิษฐ์

46

6114082046

นางสาวลัดดาวัลย์

ชัยปั ญหา

47

6114082047

นางสาวกนกวรรณ

อุปริ สัจจะ

48

6114082048

นางสาวปิ ญาทิพย์

กองโฮม

49

6114082049

นายเชาวลิต

ส่ งศรี

50

6114082050

นางสาวณัฐชยา

นันทจิตตานนท์

51

6114082051

นางสาวณิ ชากร

บุญสิ ทธิ์

52

6114082052

นายอรรถพล

แก้วจันทร์

53

6114082053

นายสิ รวิชญ์

สุ ขยัง

54

6114082054

นายภรัณยู

มงคลทวี

55

6114082055

นางสาวทิพย์ธนัตถ์

กิติคุณานนท์

56

6114082056

นายจิรติ

ศิริมิรินทร์

57

6114082057

นางสาวจุฑารัตน์

เพ็ญเขตรกิจ

58

6114082058

นายกิตติคุณ

ประคอง

59

6114082059

นางสาววชิราภรณ์

สุ ทธิ วรรณ

60

6114082060

นางสาวจุฑามาศ

เพ็ญกิตติรุ่งเรื อง

61

6114082061

นายพนาพงศ์

ฉายแสงเจริ ญ

62

6114082062

นางสาวขวัญเรื อน

มณฑป

63

6114082063

นางสาวสุ ทธิ ดา

ผสม

64

6114082064

นายดนัย

ตรี วชั รชัย

65

6114082065

นางสาวพัชริ ดา

ดรุ ณโยธิ น

66

6114082066

นางสาวชมพูนุช

วงศ์กา

67

6114082067

นายอรรถพล

ติวรานุสรณ์

68

6114082068

นางสาวกรรณิ การ์

บัวทอง

69

6114082069

นายสุ ภาพ

สัมพัดเจริ ญ
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4

ลาดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่ อ - สกุล

หมายเหตุ

70

6114082070

นายเนติลกั ษณ์

สุ ทธิ

71

6114082071

นางสาวนิ ศารัตน์

วังสะปั ญญา

72

6114082072

นางสาวสุ นิสา

วิโรจน์วฒั นกุล

73

นายอดิศร

โสมประโคน

74

นางสาววรรษชล

สวามิวสั ดุ์

75

นายศักดิ์ ดาวุฒิ

จวงจันทร์

76

นางสาวจิรภัทร์

ไพรวรรณ์

77

นางสาวณัฐณิ ชาช์

เนตรเจริ ญ
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