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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4006 ผศ.ดร. ธงชยั พงศส์ทิธิ

 สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาว วชิดุา ศริไิพบลูย ์524428101 1 
  นายกฤษตนัิย แกว้พวง 524428102 2 
  นางสาวกาญจนานันท ์ขาํยอด 524428103 3 
  นายกรีตกิร นําเจรญิลาภ 524428104 4 
  นางสาวคนึงนิจ ลายคํา้ 524428105 5 
  นายจกัร ีเจรญิสขุ 524428106 6 
  นางสาวจรีภา แซล่ิม้ 524428107 7 
  นายฉัตรชยั โตจติร 524428108 8 
  นายชารวยี ์สงิหห์ลง 524428109 9 
  นายณรงคก์จิ โคตรคาํ 524428110 10 
  นางสาวณัฐนันท ์ศรทีอง 524428111 11 
  นางสาวดวงฤทยั มเีย็น 524428112 12 
  นางสาวตุก๊ตา ผ่องใส 524428113 13 
  นางสาวทพิรดา เต็มอิม่ 524428114 14 
  นายธนกร ลิม้ทวสีง่ 524428115 15 
  นางสาวธนาภา เซ ีย่งฉิน 524428116 16 
  นายธรีนาท เฉลมิสนิธ ์524428117 17 
  นางสาวนันฐกาญจน ์จนัทรค์าํ 524428119 18 
  นางสาวนํา้ทพิย ์เลศิสริพิรรณ 524428120 19 
  นายบรุสักร เจรญิประดู ่524428121 20 
  นางสาวปัญจพร ใจบญุมา 524428122 21 
  นางสาวพฐิชญาณ ์พรพลิาศธนสนิ 524428123 22 
  นายพนิต คาํบาง 524428124 23 
  นายพลวตั เภาจี ๋524428125 24 
  นางสาวพชัร ีมงคลกาญจนคณุ 524428126 25 
  นายพศิณุ ชว่ยชกูร 524428127 26 
  นางสาวภทัราภรณ ์มาเนตร 524428128 27 
  นางสาวมลธริา เอยีดแกว้ 524428129 28 
  นางสาวมารษิา โสมกลุ 524428130 29 
  นางสาวรพพีร สดุประเสรฐิ 524428131 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวรตัตยิา ชณุหะเสรฐิ 524428132 31 
  นางสาวลลติา ทมิพทิกัษ ์524428133 32 
  นายวรานนท ์บญุป้องชพี 524428134 33 
  นายวรธุ กรรเจยีก 524428135 34 
  นางสาววชิดุา โพรง้เกรด็ 524428136 35 
  นายวฒุพิงษ ์พบิลูศกัดากลุ 524428137 36 
  นางสาวศริมิาศ ทําดวง 524428138 37 
  นางสาวศภุวรรณ แซล่ิม้ 524428139 38 
  นางสาวสรศิาณัชช ์เอกคณาปราชญ ์524428140 39 
  นางสาวสกุญัญา ฐติเิมธกีลุ 524428141 40 
  นางสาวสจุริาพร โพธิส์มบรูณ ์524428142 41 
  นางสาวณัฐชานันท ์เปรมเกศรนิทร ์524428144 42 
  นางสาวสมุาภรณ ์แดงบาง 524428145 43 
  นายสวุทิย ์ปานสกลุ 524428146 44 
  นายอธวิฒัน ์ชุม่นาค 524428147 45 
  นายอภสิทิธิ ์แห่งประเสรฐิ 524428148 46 
  นางสาวอรศิรา ใจซือ่ 524428149 47 
  นางสาวอจัจมิา สขุผล 524428150 48 
  นายอาทติย ์ประจกัษจ์ติร 524428151 49 
  นางสาวอารรีตัน ์กรพพิฒัน ์524428152 50 
  นางสาวเกศรนิทร ์พนัธุเ์พ็ง 524428153 51 
  นายเจษฎากร หอ้ยระยา้ 524428154 52 
  นายเทพอบุล ศรหีร ัง่ 524428155 53 
  นางสาวเฟ่ืองฟ้า ภมรสนัต ์524428156 54 
  นายเอกภพ อภกิลุพงศ ์524428157 55 
  นางสาวโสภา เมอืงคาํ 524428158 56 
  นายไพศาล โงว้สวุรรณ ์524428159 57 
  นางสาวเพชรรตัน ์ชะฎาดาํ 524428160 58 
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