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ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2551 

 

รุน่ 511 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5007 ดร. จนัจริาภรณ ์ปานยนิด ี
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การบรหิารทรพัยากร

 
 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ กลุวทิติ 514467101 1 
  นางสาวกนกวรรณ มาพนัธส์ ุ514467102 2 
  นางสาวกรรณิการ ์จอมพล 514467103 3 
  นายกฤษบดนิทร ์งามด ี514467104 4 
  นายกมัพล จนัทรต์ร ี514467105 5 
  นางสาวกาญจนา เป่ียมทอง 514467106 6 
  นายกรีต ิกลํ่าเลศิ 514467107 7 
  นายกรีต ิทองประจวบโชค 514467108 8 
  นางสาวขนิษฐา นารถนอ้ย 514467109 9 
  นางสาวจรีาวรรณ ประสพสขุ 514467110 10 
  นายชยัชนะ คาํปก 514467111 11 
  นางสาวฐติชิญา ภริมนา 514467112 12 
  นายณัฐพงษ ์ใสแจม่ 514467113 13 
  นางสาวทพิธญัญา บญุรอด 514467114 14 
  นายธงชยั ณรงคอ์นิทร ์514467115 15 
  นายธนวฒัน ์สขุศลีลาํเลศิ 514467117 16 
  นางสาวธญัชนก จงวฒันเสนันท ์514467118 17 
  นายธรียุทธ จนิดาสุม่ 514467119 18 
  นางสาวนาตยา หวนสรุยิา 514467120 19 
  นายนิคม สวสัดิจ์นี 514467121 20 
  นางสาวนิตยา จนุเจมิ 514467122 21 
  นางสาวนุชจรยี ์ศรแีกว้ 514467123 22 
  นางสาวบญุลอ้ม เชาวส์นิท 514467124 23 
  นายปฏภิาณ ชาวนา 514467125 24 
  นายประดพิทัธ ์สมสวย 514467126 25 
  นางสาวปรมิประภา เอีย่มสดุแสง 514467127 26 
  นางสาวปวณีา เจยีมบรรจง 514467128 27 
  นางสาวปาจรยี ์มกีํา่ 514467129 28 
  นายพงษพ์ษิณุ แสนศรเีลศิ 514467130 29 
  นางสาวพรทพิย ์บญุพงษ ์514467131 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายพลัลภ เปาะชา้ง 514467132 31 
  นางสาวภษูณิศา แดงอาํ 514467133 32 
  นางสาวมนทริา ฐติพินัธร์งัสฤต 514467134 33 
  นางสาวลนิดา รอดศริ ิ514467135 34 
  นางสาววรยีพ์ศิา ฉิมพาล ี514467136 35 
  นางสาววนัวสิา ฝอยทอง 514467137 36 
  นางสาววลิาวรรณ จรรยาวงษ ์514467138 37 
  นายวสิทุธิ ์แหวนทองคาํ 514467139 38 
  นางสาวศรญัญา ทพิยเ์พชร 514467140 39 
  นายศรณัย ์ตัน้ธง 514467141 40 
  นางสาวกมลฉันท ์ผาสขุ 514467142 41 
  นางสาวสนธยา ละอองนวล 514467143 42 
  นางสาวโชตกิา เนียมแตง 514467144 43 
  นางสาวสจุติรา นาคทัง่ 514467145 44 
  นางสาวสชุาดา ทรพัยอ์นิทร ์514467146 45 
  นางสาวสนัุนทา เหลอืงมงคลไชย 514467147 46 
  นางสาวสภุาพร ศริสิวสัดิ ์514467148 47 
  นางสาวหน่ึงฤทยั จุย้เพ็ชร ์514467149 48 
  นางสาวอนัญญา วงษจ์ริโชต ิ514467150 49 
  นางสาวอนุสรา ทองอยูค่ง 514467151 50 
  นายอภริกัษ ์ปานอําพนั 514467152 51 
  นางสาวอมรรตัน ์สนเป่ียม 514467153 52 
  นางสาวอรทยั เขยีดชืน่ 514467154 53 
  นางสาวอษุณีย ์บญุถนอม 514467155 54 
  นางสาวอษุา หงษท์อง 514467156 55 
  นายเชาวว์รรธน ์บญุชมอ้ย 514467157 56 
  นางสาวธนัญรศัมิ ์พทิกัษภ์าวศทุธ ิ514467158 57 
  นางสาวเอรนิ บญุม ี514467159 58 
  นายวงศกร สงิหภกัด ี514467160 59 
  นางสาวสรุสัสา ศรวีเิศษ 514467161 60 
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  นางสาวนุชร ีอตุสาหะ 514467162 61 
  นางสาวปารชิาต ป้องกงลาด 514467163 62 
  นายศกัรนิทร ์รุง่แจง้ 514467164 63 
  นายอานนท ์ทบัทรวง 514467165 64 
  นายประพฒัน ์มองทะเล 514467166 65 
  นางสาวกนกวรรณ กลุวทิติ 514467167 66 
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