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รุน่ 501 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ  
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลชนก ศรนีาวา 504428202 1 
  นายปัญจศกัดิ ์จงึสริพิทิกัษ ์504428203 2 
  นางสาวกาญจนา พนัธุจ์นัทรด์ ี504428204 3 
  นางสาวขนิษฐา ทองสขุ 504428206 4 
  นางสาวจนัทมิา แชม่เล็ก 504428207 5 
  นางสาวจริวรรณ แสงจนัทร ์504428208 6 
  นางสาวจรุรีตัน ์สามพีน่อ้ง 504428209 7 
  นางสาวชลติา เตา่ทอง 504428210 8 
  นายฐติศิกัดิ ์เกดิปัญญา 504428211 9 
  นางสาวดารนิทร ์คงกระพนัธุ ์504428213 10 
  นายทศพล หาด ี504428214 11 
  นายธนกร หสตงัไทรแกว้ 504428215 12 
  นางสาวธญัญารตัน ์สรรพชา่ง 504428216 13 
  นายธรีะพงศ ์สระทองทา 504428217 14 
  นายนราทพิย ์บญุครอง 504428218 15 
  นางสาวนัฐกานต ์แสงหริญั 504428219 16 
  นางสาวนาถลดัดา ลนิทมาตย ์504428220 17 
  นางสาวนิตยา เชญิขวญัศร ี504428221 18 
  นางสาวนิสา บญุเงนิ 504428222 19 
  นางสาวนํา้ฝน สงวนปญุญศริ ิ504428223 20 
  นางสาวบปุผา ชติสรุยิวนิช 504428224 21 
  นายปรชัญา วงษป์ระเสรฐิ 504428226 22 
  นางสาวปรยีานุช เอีย่มอาจ 504428227 23 
  นางสาวปิยวรรณ ทนุบญุ 504428228 24 
  นางสาวพรพรรณ พุ่มพฤกษ ์504428229 25 
  นางสาวพชัรา อสิลาม 504428230 26 
  นางสาวพดัชา ทรงเรณู 504428231 27 
  นายพรีพงศ ์เอีย่มพนากจิ 504428232 28 
  นายยศพล เสฎฐค์ณา 504428235 29 
  นางสาวรตัตกิาล ฮวดอํ่า 504428237 30 
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  นายราชสทิธิ ์สตุานนท ์504428238 31 
  นางสาววรรณิภา วอ่งวชิชาบรูณ ์504428241 32 
  นางสาววราภรณ ์มสีมบรูณ ์504428242 33 
  นายวฒันา เสนาธรรม 504428243 34 
  นางสาววลัลยี ์กญุชร 504428244 35 
  นางสาววภิาว ีเวชโช 504428245 36 
  นายวษิณุ เกตษุา 504428246 37 
  นายวรีทศัน ์กิม่เพชร 504428247 38 
  นางสาวศรสีดุา ทองมา 504428248 39 
  นางสาวศริเิมศ นิลรอด 504428249 40 
  นางสาวสมศร ีวรีะเสนา 504428250 41 
  นางสาวสรอ้ยเพชร กวยเนียม 504428251 42 
  นางสาวสาลณีิ เอกจติตพ์เิชฏฐ ์504428252 43 
  นางสาวสกุญัญา ศริบิตุร ์504428254 44 
  นางสาวสชุาดา แสงทอง 504428255 45 
  นายสธุ ีกาํมา 504428256 46 
  นางสาวสนิุสา ศริบิญุญาคม 504428257 47 
  นางสาวสมุาล ีศรรีกัษา 504428259 48 
  นางสาวสวุรรณา ปัญญาอสิระ 504428260 49 
  นางสาวอภญิญา สมิมา 504428262 50 
  นางสาวอรอมุา อน้ทอง 504428263 51 
  นายอคัรนิทร ์จนัทรร์งัษ ี504428264 52 
  นางสาวอาร ีเพชรด ี504428265 53 
  นางสาวเพ็ญทภิา อุ่นแกว้ 504428267 54 
  นางสาวเสรมิสขุ ตระกลูโอสถ 504428268 55 
  นางสาวแคทรยีา เนตรวริยิะกลุ 504428269 56 
  นางสาวไพลนิ มใีจด ี504428271 57 
  นายอนุสรณ ์สมเสอื 504428272 58 
  นายพพิล แสงสวา่งโชต ิ504428273 59 
  นางสาวนิมลรตัน ์ยงัสบาย 504428274 60 
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