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รุน่ 511 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6089 อ. พงษส์นัติ ์ตนัหยง 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนิฐชนก โสมพนัธ ์514428201 1 
  นางสาวกมลพร ปรมีณี 514428202 2 
  นางสาวกาญจนา ฉิมกลอ่ม 514428203 3 
  นางสาวขนิษฐา  พานแกว้ 514428204 4 
  นายจาตรุงค ์พงษเ์ส็ง 514428205 5 
  นายจริศกัดิ ์จนัทรม์ั่งคัง่ 514428206 6 
  นางสาวจรุรีตัน ์เพ็งนอ้ย 514428207 7 
  นายชาญชยั ศรชียัรตันกลู 514428208 8 
  นางสาวชาตริส ผ่องแผว้ 514428209 9 
  นางสาวชอ่เพชร ใหญ่ยิง่ 514428210 10 
  นายณรงค ์ปกุกอง 514428211 11 
  นางสาวณัฐจาร ีวเิดช 514428212 12 
  นายณัฐพล ศรสีอาด 514428213 13 
  นางสาวกรณัฏฐ ์ไพรวลัย ์514428214 14 
  นางสาวธติมิา วเิศษสงิห ์514428215 15 
  นายธรีะชยั ธรรมเทีย่ง 514428216 16 
  นางสาวนฤมล พวงทอง 514428217 17 
  นางสาวนันทวด ีมาทวริตัน ์514428218 18 
  นางสาวนาถลดัดา ศรสวุรรณวฒุ ิ514428219 19 
  นางสาวนิตยา สาลกิา 514428220 20 
  นางสาวนิภานันท ์ศลิปโอสถ 514428221 21 
  นางสาวนิภาพร คสุนิ 514428222 22 
  นางสาวนุสรา แสงชนั 514428223 23 
  นายปฐม ธนากติตนิิวฒัน ์514428224 24 
  นายประเสรฐิ แซเ่ตีย๋ว 514428225 25 
  นางสาวปราณี สวสัดกิลุ 514428226 26 
  นางสาวปัญญากลุ หงษเ์วยีงจนัทร ์514428227 27 
  นางสาวปิยะดา ราชบรุ ี514428228 28 
  นางสาวพรปวณี ์มงคลศริกิลุ 514428229 29 
  นางสาวพรศริ ิฉิมพาล ี514428230 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวพชัรดา ชเูถือ่น 514428231 31 
  นายพรีะพล พนัธลุาภ 514428232 32 
  นายภาณุพงศ ์วชิยัธรรมคณุ 514428233 33 
  นางสาวมยุร ีแดงชอบกจิ 514428234 34 
  นางสาวรตัตยิา จนิดารตัน ์514428235 35 
  นายลญัจกร ตรงเทีย่ง 514428236 36 
  นางสาววรรณภา ภมร 514428237 37 
  นางสาววกิานดา ทองเชือ้ 514428239 38 
  นายวทิวสั จนัทรส์ภุางค ์514428240 39 
  นายววิฒัน ์นอ้มนําทรพัย ์514428241 40 
  นายวรีพงศ ์สนุทรพรนาวนิ 514428242 41 
  นางสาวศรนิทพิย ์วนัเพ็ญ 514428243 42 
  นายศภุฤกษ ์ไขท่อง 514428244 43 
  นางสาวสมจติร ์ธานีประเสรฐิ 514428245 44 
  นายสราวธุ วเิชยีร 514428246 45 
  นางสาวสาลนีิ ทพิสงคราม 514428247 46 
  นางสาวสดุา ศรสีารตัน ์514428248 47 
  นางสาววรนิทรพ์รรณ ์ฉิมสงิห ์514428249 48 
  นางสาวสภุสัสร แตงโสภา 514428250 49 
  นายสรุชยั แซต่ัง้ 514428251 50 
  นางสาวหน่ึงฤทยั รุง่ถิน่ 514428252 51 
  นายอนุชา มณีโชต ิ514428253 52 
  นางสาวอนุสรา เร ิม่รตัน ์514428254 53 
  นางสาวอรว ีกํ๋านารายณ ์514428255 54 
  นางสาวองัษุวด ีทองคาํรตัน ์514428256 55 
  นางสาวอาทติยา สวุรรณพรหม 514428257 56 
  นางสาวอารษิา พุมมาธรรม 514428258 57 
  นางสาวอไุร คลา้ยสทิธิ ์514428259 58 
  นางสาวเกศนีิ ร ืน่สคุนธ ์514428260 59 
  นางสาวเดอืนเพ็ญ ภคูาํวงษ ์514428261 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวแสงดาว ปลอดภยั 514428262 61 
  นายโอฬาร เหลอืงยั่งยนื 514428263 62 
  นางสาวเอมอร สขุสอาด 514428264 63 
  นางสาววาสนา มทีา 514428265 64 
  นายปรดีา แอนิหล 514428266 65 
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