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รุน่ 511 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4024 อ. ขวญัยุพา ศรสีวา่ง 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(คอมพวิเตอรธุ์รกจิ)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ เขม้แข็ง 514477301 1 
  นางสาวกติตยิา  นาคนาค ี514477302 2 
  นางสาวจรญิญา แดงพยนต ์514477303 3 
  นางสาวจารวุรรณ แกน่นอ้ย 514477304 4 
  นายจติตพิฒัน ์จนัทรสกุร ี514477305 5 
  นางสาวจริาพร ยนิด ี514477306 6 
  นางสาวจฑุามณี ยิม้ยงยทุธ 514477307 7 
  นางสาวชลธชิา โกก ิ514477308 8 
  นายชชัวาลย ์เอีย่มสะอาด 514477309 9 
  นางสาวชตุมิา เอีย้วถาวร 514477310 10 
  นางสาวณัฐพรรณ ป้ันงาม 514477311 11 
  นายณัฐพฒัน ์ปานปลอ้ง 514477312 12 
  นายธนชยั อู่เพชร 514477313 13 
  นางสาวธญัลกัษณ ์ทองคาํ 514477314 14 
  นายธเนศร ์จนัทรค์ง 514477315 15 
  นางสาวนลนิทพิย ์สตุนัตโิรจน ์514477316 16 
  นางสาวนิสารตัน ์ศรนีวล 514477317 17 
  นางสาวนํา้ออ้ย บญุสขุ 514477318 18 
  นางสาวปรยีานุช เพ็งเพ่งพศิ 514477319 19 
  นางสาวปาณิสรา วจิติร 514477320 20 
  นางสาวปิยวด ีบญุชว่ย 514477321 21 
  นายพงษว์วิฒัน ์อิม่พทิกัษ ์514477322 22 
  นางสาวพรทพิย ์ทรพัยส์มบรูณ ์514477323 23 
  นางสาวพรรวษิา ศรศีกัดา 514477324 24 
  นางสาวพฒันี ศรโีภคา 514477325 25 
  นายพวิ ศกนุตนาฏ 514477326 26 
  นายภาณุวฒัน ์ทองคงหาญ 514477327 27 
  นางสาวณัชชก์านต ์ตรภีมุมารกัษ ์514477328 28 
  นางสาวยุภา จนัทรอ์อ่น 514477329 29 
  นางสาวรนิทรน์ภา สอนโยธา 514477330 30 
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  นางสาวลกัษณา อปัุญ 514477331 31 
  นางสาววราภรณ ์ตนัธนะชยั 514477333 32 
  นางสาววนัทพิย ์คุม้กลดั 514477334 33 
  นางสาววชิดุา ชืน่สวุรรณ 514477335 34 
  นายวศิษิฐ ์ขจรวฒันศริกิลุ 514477336 35 
  นายศกัดิช์ยั กจิเปรมศกัดิ ์514477337 36 
  นายศริวิทิย ์ศรนีอก 514477338 37 
  นางสาวศภุรานันท ์โพธิเ์ตยีน 514477339 38 
  นางสาวสมลกัษณ ์ใจบญุมาก 514477340 39 
  นางสาวสาวติตร ีบญุประเสรฐิ 514477341 40 
  นางสาวสริพิร แกว้คาํ 514477342 41 
  นางสาวสธุาทพิย ์แสงจนัทร ์514477343 42 
  นางสาวสนีุย ์ปักป่ิน 514477344 43 
  นางสาวสภุาภรณ ์โพธิศ์ร ี514477345 44 
  นางสาวสวุฒันา อาจปักษา 514477346 45 
  นายสวุจิกัขณ ์เพ็ญจนัทร ์514477347 46 
  นางสาวอภญิญา ธนาดาํรงค ์514477348 47 
  นางสาวอรสา ไกรสวุรรณ 514477349 48 
  นายอศิรา ธนัดา 514477350 49 
  นางสาวเกศรนิทร ์คนแรงด ี514477351 50 
  นางสาวกมลวรรณ สงิหแ์กว้ 514477352 51 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์สงิหนาท 514477353 52 
  นางสาวไพลนิ ผูปุ้้ ย 514477354 53 
  นายทรงกลด ตัง้ภเูบศร ์514477355 54 
  นายศราวฒุ ิศรสีขุ 514477356 55 
  นางสาวขวญัตา พวงมาล ี514477357 56 
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