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รุน่ 511 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4006 ผศ.ดร. ธงชยั พงศส์ทิธิ

 สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกฤษฎา สวนดอกไม ้514428101 1 
  นายกรีต ิทรพัยอ์ไุรรตัน ์514428102 2 
  นางสาวขนิษฐา ตรมีาลา 514428103 3 
  นางสาวจนัทรนิ์ภา ขนัขาว 514428104 4 
  นางสาวจฑุามาศ อนิทรภ์เูมศร ์514428105 5 
  นางสาวชลดิา มั่นคง 514428106 6 
  นายชยัวฒัน ์บญุป้องชพี 514428107 7 
  นายชนิธปิ พึง่คลํา้ 514428108 8 
  นางสาวชตุมิา ดษิฐสงัข ์514428109 9 
  นางสาวฐติริตัน ์ดษิเณร 514428110 10 
  นางสาวณัฏฐนันท ์จริาธนาเกยีรต ิ514428111 11 
  นางสาวณัฐพร ชาตปิฐมรกัษ ์514428112 12 
  นายดลนภสั คงคาเขตร 514428113 13 
  นางสาวดวงกมล กอประเสรฐิถาวร 514428114 14 
  นายถริมนัส กาํลงักาศ 514428115 15 
  นายทนงศกัดิ ์กุย้อ่อน 514428116 16 
  นางสาวทพิวรรณ จนัทรป์ระเสรฐิ 514428117 17 
  นายทวิา สามสาหรา่ย 514428118 18 
  นางสาวธดิารตัน ์ศรนีครเขตร ์514428119 19 
  นายธรีศกัดิ ์สระทองทดั 514428120 20 
  นายนฤดล สามบญุเรอืง 514428121 21 
  นางสาวนวรตัน ์ยมบา้นกวย 514428122 22 
  นางสาวนาตยา พึง่เดช 514428123 23 
  นายนาเคนทร ์เนียมเกาะเพชร 514428124 24 
  นางสาวนิตยา วงคเ์ย็น 514428125 25 
  นางสาวนุชร ีเทยีรเตีย้ 514428126 26 
  นางสาวปฏญิญา สถติวฒันวบิลูย ์514428127 27 
  นายปรตัถกร บญุสง่ 514428128 28 
  นางสาวปลืม้ฤทยั ม่วงอยู่ 514428129 29 
  นางสาวพนัญญา ม่วงกลว้ย 514428131 30 
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  นายพริยิะ แสงใส 514428132 31 
  นายภทัรวทิย ์ภทัรสทุธปิกรณ ์514428133 32 
  นายมนัสพงษ ์นุ่นลอยฟ้า 514428134 33 
  นางสาวรตริถ เย็นป ู514428135 34 
  นางสาวลลติา ซุน้ใช ้514428136 35 
  นางสาววรรณภร โพธิว์ฒันาดลิก 514428137 36 
  นายวสนัต ์เตชตตจินิดา 514428138 37 
  นายวชัรพล วอ่งมหาชยักลุ 514428139 38 
  นายวศันันท ์ปัทมจนิตธาํรง 514428140 39 
  นางสาววติราภรณ ์เทีย่งน่วม 514428141 40 
  นางสาววลิยัวรรณ เชยีงวรรณา 514428142 41 
  นายวศิวนิ ฟ้าประทานชยักลุ 514428143 42 
  นายวเิศษ มั่นคง 514428144 43 
  นายวรียุทธ บวังาม 514428145 44 
  นายพสษิฐ ์แสงประสทิธิ ์514428146 45 
  นางสาวศทุธนีิ คงทมิ 514428147 46 
  นางสาวสมจติ ร ืน่จติ 514428148 47 
  นายสราวฒุ ิรตันบตุร 514428149 48 
  นายสาธติ กติตวิฒัน ์514428150 49 
  นางสาวสกุานดา ออ้มแกว้ 514428151 50 
  นายสทุธกิมล ศริพิจนาวรรณ 514428152 51 
  นางสาวสนิุษา สามบญุศร ี514428153 52 
  นางสาวสพุตัรา นาคราชา 514428154 53 
  นางสาวสมุนิตรา ปนุยาโพ 514428155 54 
  นายสวุฒัน ์พงศธ์ติปัิญญากร 514428156 55 
  นางสาวอนินญา ใยไหม 514428157 56 
  นายอนุสรณ ์พรทวโีชคสกลุ 514428158 57 
  นายธนกร บญุญฤทธิ ์514428159 58 
  นางสาวองัคณา สจุติชวาลากลุ 514428160 59 
  นางสาวอารยา นาวงษ ์514428161 60 
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  นางสาวเกวล ีแจง้ใจ 514428162 61 
  นายเกยีรตศิกัดิ ์ตยีวณิชย ์514428163 62 
  นายเฉลมิพร น่ิมสาคร 514428164 63 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์จงรกัภกัด ี514428165 64 
  นางสาวโสฬส บญุอรา่ม 514428166 65 
  นายสญัญา สสีม 514428167 66 
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