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รุน่ 511 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6085 อ. สริพิงศ ์ไชยชนะ 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกรวภิา นํา้เงนิสกณีุ 514428401 1 
  นางสาวกณุพธ ูมณฑาสวุรรณ 514428402 2 
  นางสาวจนัจริา เอีย่มทอง 514428403 3 
  นายจติต ิโสมภรี ์514428404 4 
  นางสาวจติมิา เสอืงามเอีย่ม 514428405 5 
  นางสาวชลธชิา ทาเกต ุ514428407 6 
  นายชาญจนิดา โชคเกรยีงไกร 514428408 7 
  นางสาวชตุมิา จรลัโชตชิยัรตัน ์514428409 8 
  นางสาวฐติมิน คณุธรณ ์514428410 9 
  นางสาวณัชฐชิา รุง่แยม้ 514428411 10 
  นางสาวณัฐพร กลา้หาญ 514428412 11 
  นางสาวตรติาภรณ ์ศริสิมบรูณ ์514428413 12 
  นางสาวทศันีย ์วดัทอง 514428414 13 
  นายธนากร แจม่จาํรสั 514428415 14 
  นางสาวธรีวฒุ ิเจตบตุร ์514428416 15 
  นางสาวนงลกัษณ ์เพชรติง่ 514428417 16 
  นางสาวนวพร ฤทธิเ์ดช 514428418 17 
  นางสาวนันทชิา วสิารกาญจน 514428419 18 
  นางสาวปิยะนุช ดบีดุชา 514428420 19 
  นายนิตพิงษ ์แซจ่วิ 514428421 20 
  นางสาวนุจนาจ เส็งดอนไพร 514428422 21 
  นางสาวบงกช ผวิเหลอืง 514428423 22 
  นางสาวประกามาศ ทบัทมิ 514428424 23 
  นายปรชัญา วงษป์ระเสรฐิ 514428425 24 
  นางสาวปรยิาภรณ ์จนัทรล์าด 514428426 25 
  นางสาวปัทมพร ดาเจรญิ 514428427 26 
  นายพงษพ์นัธ ์รอดแจง้ 514428428 27 
  นางสาวพรพมิล จปูระดษิฐ 514428429 28 
  นายพลภทัร เอนกธรรมกลุ 514428430 29 
  นางสาวพมิพพ์ร เวชโช 514428431 30 
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  นางสาวภรณท์พิย ์ฤทธิศ์รสีนัต ์514428432 31 
  นายภานุพงษ ์ปสูา 514428433 32 
  นางสาวมนิตรา หงษท์อง 514428434 33 
  นางสาวรุง่ทวิา สนิจนัทร ์514428435 34 
  นางสาววรรณพร ยอดเพ็ชร ์514428436 35 
  นางสาววรรณิศา ไขนิ่ล 514428437 36 
  นายวรจุน ์สนูพลอย 514428438 37 
  นางสาววจิติรา จนัทรเ์ต็ม 514428440 38 
  นางสาววภิา มธัยมจนัทร ์514428441 39 
  นายวษิณุกร อิม่จาํลอง 514428442 40 
  นายวฒุชิยั ป่ินแกว้ 514428443 41 
  นายสถาพร สามงามทรพัย ์514428445 42 
  นายสยุมภ ูสงวนจนี 514428446 43 
  นายสนัตชิยั นาคแกมนิล 514428447 44 
  นางสาวสริริกัษ ์งามพริง้ศร ี514428448 45 
  นายสทุธศิกัดิ ์มิง่ขวญั 514428449 46 
  นางสาวสพุตัรา ชบุคาํ 514428450 47 
  นางสาวสมุติรา สามา 514428451 48 
  นางสาวสวุรรณา เพ็ชรจารนัย 514428452 49 
  นายอนวชั ฤกษอ์ดุม 514428453 50 
  นายอนุศษิฏ ์วอ่งไวลขิติ 514428454 51 
  นางสาวอมรรตัน ์จับ๊โปรย 514428455 52 
  นางสาวอลสิา มูลระหดั 514428456 53 
  นางสาวอญัชล ีเจรญิศริ ิ514428457 54 
  นายอานนท ์ภทัรจารนิ 514428458 55 
  นางสาวอาลษิา ชะนะฮวด 514428459 56 
  นายเกลา้ นพแกว้ 514428460 57 
  นางสาวเครอืมาส วฒุาพาณิชย ์514428461 58 
  นางสาวเบญจวรรณ สะสมีา 514428462 59 
  นางสาวโสรญา แซเ่อง 514428463 60 
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  นายถนอม คนงาน 514428464 61 
  นายณัฐกรณ ์วทิยภาพ 514428465 62 
  นางสาวจรุรีตัน ์พรมด ี514428466 63 
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