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รุน่ 511 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5057 อ. ชญาพรรธณ ์หาญสวสัดิ ์
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การตลาด)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกฤตยา อนิทะโชต ิ514457201 1 
  นายกานต ์นาคนุ่ม 514457202 2 
  นายกติตชิยั เจรจาศลิป 514457203 3 
  นายขจรศกัดิ ์วฒุไิกรศรอีาคม 514457204 4 
  นายคฑาธร เอีย่มสาํอางค ์514457205 5 
  นายจกัรพนัธ ์พานิชเจรญิ 514457206 6 
  นางสาวจนัทรเ์จา้ ทองคง 514457207 7 
  นางสาวจนิตรา ขาํทอง 514457208 8 
  นางสาวฉัตรลดา กองจ ู514457209 9 
  นางสาวดวงกมล ป่ินเกลา้ 514457211 10 
  นายถวลัย ์ณัฐวฒุ ิ514457212 11 
  นายทนิภทัร บตุรศร ี514457213 12 
  นางสาวทพิาพรรณ มชีาํนาญ 514457214 13 
  นางสาวธนาวรรณ กว่ยสกลุ 514457215 14 
  นายธชัพล ยาทพิย ์514457216 15 
  นางสาวนภาพร บางเชย 514457217 16 
  นางสาวนิชริา บรมสขุ 514457218 17 
  นางสาวนิภา รกัราษฎร ์514457219 18 
  นายปรวรี ์อยู่จงด ี514457220 19 
  นางสาวประภาพรรณ สวนเกดิ 514457221 20 
  นางสาวประวณีา พบสภุาพ 514457222 21 
  นางสาวปรางทพิย ์ยางศร ี514457223 22 
  นางสาวปารกิา ม่วงศรสีนัต ์514457224 23 
  นางสาวปาหนัน ฤทธิเ์ดช 514457225 24 
  นางสาวปิยะนุช คลอ่งรกัสตัย ์514457226 25 
  นายพงษน์พวฒัน ์ทองนพคณุ 514457227 26 
  นางสาวพรเพ็ญ หมุดสดีว้ง 514457228 27 
  นางสาวพชัรนิทร ์ทัง่เพ็ชร 514457229 28 
  นายพริวชั ปัญญาอมรรตัน ์514457230 29 
  นายภคัวฒัน ์ปานเปลีย่น 514457231 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวมณฑา มหาเจรญิ 514457232 31 
  นายยศปกรณ ์คณูทอง 514457233 32 
  นางสาวรนัญา ทองจนัอบั 514457234 33 
  นางสาวลนิดา สดุใจ 514457235 34 
  นางสาววรลกัษณ ์มทีรพัย ์514457237 35 
  นางสาววรษิฐา คอนกาํลงั 514457238 36 
  นางสาววนัวสิา วงศป์ระคอง 514457239 37 
  นางสาววภิา แตงทองแท ้514457240 38 
  นางสาววลิาวลัย ์ เหลอืงอมรไพศาล 514457241 39 
  นางสาวศตายุ คาํพาสอน 514457242 40 
  นางสาวศศภิา ลีปั้ญญาพร 514457243 41 
  นางสาวศริพิร วรรณโพธิ ์514457244 42 
  นายสมชาย สระทองเทยีน 514457245 43 
  นายสราวฒุ ิวฒันบท 514457246 44 
  นางสาวสาลณีิ อนิแหยม 514457248 45 
  นางสาวสรินิทร กรอนันตศ์ลิป์ 514457249 46 
  นางสาวสดุใจ แกว้ประสทิธิ ์514457251 47 
  นางสาวสพุตัรา ปรดีา 514457252 48 
  นางสาวสภุญิญา ทา้วจตัรุสั 514457253 49 
  นางสาวสรุรีตัน ์ดษิฐกระจนั 514457254 50 
  นางสาวสวุรรณวด ีโสภา 514457255 51 
  นางสาวหน่ึงฤทยั นิลศรสีนิท 514457256 52 
  นายหฤษฏ ์อนิทรกัษา 514457257 53 
  นางสาวอรทยั วงศใ์หญ่ 514457258 54 
  นางสาวอรอมุา สขุไกร 514457259 55 
  นายอวริทุธ ์ไพรสนัเทยีะ 514457260 56 
  นางสาวอมัพรรณ สงกรานตเ์สงีย่ม 514457261 57 
  นายอาํนาจ สาพทิกัษ ์514457262 58 
  นางสาวอมุาภรณ ์ขาพมิาย 514457263 59 
  นางสาวเจนจริา เยอืกเย็น 514457264 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวเมทนีิ ชศูรนีวล 514457265 61 
  นายเอกลกัษณ ์วเิศษศกัดิ ์514457266 62 
  นางสาวแจนจริา ตน้สอน 514457267 63 
  นายไตรรตัน ์เกดิสาํราญ 514457268 64 
  นางสาวธนาภรณ ์ธนะวฒันานนท ์514457269 65 
  นางสาวยุวด ีศจุธิรรมรกัษ ์514457270 66 
  นางสาวมตัตกิา ยิม้เพ็ชร ์514457271 67 
  นางสาวพมิพใ์จ เตน้เพชร 514457272 68 

6
 

4
 

2
 

ชา
 

ค
 
หญิ

 
คน รว

 
ค

 

3/3 Page 22/10/2561 10:59  


