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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5087 ดร. หรรษา คลา้ยจนัทรพ์งษ ์
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ สมีา 524428201 1 
  นางสาวกญัจณีย ์ธรีะวฒันาพนัธุ ์524428202 2 
  นางสาวกานตน์ลนิ จารบีรูณภาพ 524428203 3 
  นางสาวกลุธรีา ตาปสนันทน ์524428204 4 
  นายคมสนั เหลา่เขตกจิ 524428205 5 
  นายจริพงศ ์เทพโพธิพ์นัธ ์524428206 6 
  นางสาวจรีานุช ใจหวงั 524428207 7 
  นางสาวชญาดา ถนอมพลาดศิยั 524428208 8 
  นางสาวชืน่กมล ผวิขาํ 524428209 9 
  นางสาวณรณันันท ์จนัทรว์รรณ ์524428210 10 
  นายณัฐพร ยอดสมุทร 524428211 11 
  นางสาวดวงสมร จนัทรท์อง 524428212 12 
  นายอนุชา ภศูร ี524428213 13 
  นางสาวทพิวรรณ คงทอง 524428214 14 
  นายธนกฤต เจนศริภิาภรณ ์524428215 15 
  นายธนเสฏฐ ์วสบุวรภทัร ์524428216 16 
  นายธรีภทัร นะวาระ 524428217 17 
  นายนรศิ อาภานันท ์524428218 18 
  นางสาวนันทนีิ เศษสวุรรณ ์524428219 19 
  นายบรรจง แกว้ประเสรฐิ 524428220 20 
  นางสาวปัทมา ไกรคาํ 524428222 21 
  นางสาวปิยะมาศ ภกัดปีระเสรฐิ 524428223 22 
  นางสาวพรปวณี ์ไทรไกรกระ 524428224 23 
  นางสาวพลอยธชัชา โฉมงาม 524428225 24 
  นางสาวพชัร ีโพธิศ์ร ี524428226 25 
  นายพรีพฒัน ์เกา้กญัญา 524428227 26 
  นายภาณุพงษ ์ดวงหริญั 524428228 27 
  นางสาวมทัร ีปานนาก 524428229 28 
  นางสาวมิน้ ศศธิรสวุรรณ 524428230 29 
  นางสาวรววีรรณ เกษ ี524428231 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวรตันาภรณ ์เทีย่งตรง 524428232 31 
  นายวรธชั ลดาลลติสกลุ 524428233 32 
  นางสาววราภรณ ์นิลตะโก 524428234 33 
  นายวาณิชย ์อุ่นเมอืง 524428235 34 
  นางสาววภิาพร นาคปาน 524428236 35 
  นางสาวศศธิร ทองเป่ียม 524428237 36 
  นางสาวศทุธนีิ แสนคาํ 524428238 37 
  นายศภุวชิญ ์ยิม้แฉ่ง 524428239 38 
  นายสนัต ิจลุแสน 524428240 39 
  นางสาวสกุญัญา ฟักแกว้ 524428241 40 
  นางสาวสชุาดา แซต่นั 524428242 41 
  นางสาวสนัุนทา สุม่เมา 524428243 42 
  นางสาวสภุสัสร ทองใย 524428244 43 
  นางสาวสมุติรา แสงอาทติย ์524428245 44 
  นางสาวสวุภิา สจัจเสนีย ์524428246 45 
  นายอนุกลู ดาํรพิาณิชย ์524428247 46 
  นางสาวอมรรตัน ์รุง่เรอืง 524428248 47 
  นางสาวพทัธธ์รีา สงัคะโลก 524428250 48 
  นายอาทติย ์สมหวงั 524428251 49 
  นายอสิระพงศ ์เชาวนเ์สฏฐกลุ 524428252 50 
  นางสาวเกษร สวา่งศร ี524428253 51 
  MR. เฉลมิพล วฒุาพาณิชย ์524428254 52 
  นางสาวเบญจวรรณ จตินิยม 524428255 53 
  นางสาวเรยีม ทรพัยถ์กึ 524428256 54 
  นางสาวแสงรว ีอนิทรบ์า้นยาง 524428257 55 
  นางสาวโสรยา สมนึก 524428258 56 
  นางสาวไอลดัดา จมูพลพงษ ์524428259 57 
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