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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4044 อ. ผ่องใส สนิธุสกลุ 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลวรรณ ลมิปภานนท ์524428401 1 
  นายกนัตภณ ศรบีญุเพ็ง 524428402 2 
  นายกติตพินัธุ ์มากลดั 524428403 3 
  นางสาวขวญัจริา รปูสงู 524428404 4 
  นายจกัรพนัธุ ์นํา้ใจสขุ 524428405 5 
  นางสาวจริานุช วฒันาเรอืงรอง 524428406 6 
  นางสาวจฑุามาศ เช ือ้ผกัช ี524428407 7 
  นายชาครติ สมติร 524428408 8 
  นางสาวฐติตยิา แกว้สายทอง 524428409 9 
  นายณัฐกานต ์ยว๊ดกงั 524428410 10 
  นางสาวณัฐวด ีคุม้สวสัดิ ์524428411 11 
  นายดาํรงค ์นิลเปลีย่น 524428412 12 
  นางสาวทศันีย ์ศรอีนันต ์524428413 13 
  นายธนภทัร เป่ียมปรดีา 524428415 14 
  นางสาวธญัธดิา ป่ินเวหา 524428416 15 
  นายนพดล ทองโชต ิ524428417 16 
  นางสาวนฤมล สมีา 524428418 17 
  นายนําโชค เปียสมุทร 524428419 18 
  นายบญัชา รอดประสทิธ ิ524428420 19 
  นางสาวปรยีาณัฐ ทองชบุ 524428421 20 
  นางสาวปารฉัิตร ศรสีกลุรตัน ์524428422 21 
  นางสาวพนัสมาส ยางม่วง 524428423 22 
  นางสาวพรวมิล เสอืทรพัย ์524428424 23 
  นางสาวพชัรนิทร ์เกดิเรยีน 524428425 24 
  นายพชิยั กจิชยัเกรกิพงศ ์524428426 25 
  นายภวตั แกว้ศรเีจรญิ 524428427 26 
  นายภาสกร ใจหอม 524428428 27 
  นายมานน สามสาหรา่ย 524428429 28 
  นายยงยุทธ ์พรววิฒันชยั 524428430 29 
  นางสาวรชันก สดุใจ 524428431 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวฤดมีาศ ดตีามบาง 524428432 31 
  นางสาววรรณภา เรอืงสธุากลุ 524428433 32 
  นางสาววราศนีิ วมูิลชาต ิ524428434 33 
  นางสาววกิาญดา คาํภมิาบตุร 524428435 34 
  นายววิฒัน ์จุย้ชว่ย 524428436 35 
  นางสาวศรินิาฎ สขุอดุม 524428437 36 
  นายศภุชยั ชยัมุสกิ 524428438 37 
  นายสมประสงค ์แตรประสทิธิ ์524428439 38 
  นายสายชล สาระนัย 524428440 39 
  นางสาวสกุญัญา เอกมนสกิาร 524428441 40 
  นางสาวสดุารตัน ์โดยคาํด ี524428442 41 
  นางสาวสพุตัรา ขนัแกว้ 524428443 42 
  นางสาวสภุาพร พนัธแ์จม่ 524428444 43 
  นางสาวสวุรรณา ยงัวนั 524428445 44 
  นายหรนิทร ์ชาดาํ 524428446 45 
  นางสาวอนุสรา พรหมพนั 524428447 46 
  นางสาวอรวรรณ ปานเทพา 524428448 47 
  นางสาวองัคณา จริาทวิฒันากลุ 524428449 48 
  นายอานนท ์มั่นคง 524428451 49 
  นายเกรยีงศกัดิ ์ทองเป่ียม 524428452 50 
  นางสาวเครอืมาศ พุ่มสงวน 524428453 51 
  นายเชษฐา รอดเคราะห ์524428454 52 
  นางสาวเพ็ญประภา ขนุณรงค ์524428455 53 
  นายเสรมิศกัดิ ์บญุประสพ 524428456 54 
  นางสาวแสงระว ีอนิทรพ์งศ ์524428457 55 
  นายไพฑรูย ์สงัขว์เิวก 524428458 56 
  นายรตันชยัศาฬ โชควงศว์วิฒัน ์524428459 57 
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