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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5033 ดร. พงศส์ฎา เฉลมิกลิน่ 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกรกช สคุนธนิตย ์524428501 1 
  นางสาวกาญจนา สวุรรณประเสรฐิ 524428502 2 
  นายคณิศร ์มจีนัทร ์524428504 3 
  นางสาวจริาภรณ ์เอือ้พฒันวงศ ์524428506 4 
  นางสาวจฑุารตัน ์เทยีนทอง 524428507 5 
  นายชาตชิาย รวมศลิป์ 524428508 6 
  นางสาวณัฐชนก พเิศษโสภณ 524428510 7 
  นางสาวดลนภา อนิแสน 524428511 8 
  นายตณิณภพ ดทีองคาํ 524428512 9 
  นางสาวทฆิมัพร บญุเกต ุ524428513 10 
  นายธณพล ทุ่นทอง 524428514 11 
  นายธนากร แจม่จาํรสั 524428515 12 
  นางสาวธาราวไิล ไวยบรสิทุธิ ์524428516 13 
  นางสาวนภาวรรณ เผ่าจือ้ 524428517 14 
  นางสาวนฤมล โทนสงูเนิน 524428518 15 
  นายนิรตุ ิบวัซอ้น 524428519 16 
  นายบญุญฤทธิ ์สรอ้ยกลอ่ม 524428520 17 
  นางสาวปวณีา เรอืงฤทธิ ์524428521 18 
  นางสาวปารชิาต ิอยู่คง 524428522 19 
  นางสาวพนิดา ยุทธกจิ 524428523 20 
  นางสาวพรสทิธ ิจนีปอง 524428524 21 
  นางสาวพชัรนิทร ์แสงทรวง 524428525 22 
  นางสาวพริาภรณ ์แฝงพุต 524428526 23 
  นางสาวภทัรา นอ้ยกลิน่ 524428527 24 
  นายภเูบศ วงษส์งัข ์524428528 25 
  นายมารวย ศรนีาคงาม 524428529 26 
  นางสาวยุวด ีพวงสวา่ง 524428530 27 
  นางสาวรชันู ฤกษฉ์าย 524428531 28 
  นางสาวฤทยัชนก สลีาคาํ 524428532 29 
  นางสาววรรณวสิา ดว้งเนียม 524428533 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายวรตุม ์แกสนัเทยีะ 524428534 31 
  นางสาวกานตน์ภสั สมัภทูอง 524428535 32 
  นางสาววไิลวรรณ แซเ่ฮง้ 524428536 33 
  นางสาวศริพิร ใจมุ่ง 524428537 34 
  นายศภุชยั สงัวรณ ์524428538 35 
  นายสมพร สายสมุทร 524428539 36 
  นางสาวสายทพิย ์จนัทรต์า่ย 524428540 37 
  นางสาวสจุติรา ศลิาด ี524428541 38 
  นายสทุธพิงษ ์หูเ้ต็ม 524428542 39 
  นางสาวสพุตัรา เสมสวสัดิ ์524428543 40 
  นางสาวสภุาวด ีอนิทรศร 524428544 41 
  นางสาวสวุาพร เบีย้วทุ่งนอ้ย 524428545 42 
  นายอดพิงษ ์ชมเหมิ 524428546 43 
  นายอภวิฒัน ์แจสมุทร 524428547 44 
  นางสาวอรศิรา เดชศร ี524428548 45 
  นางสาวองัสมุา กลัน่จนัทร ์524428549 46 
  นางสาวชตุกิาญจน ์ศรเีรอืง 524428550 47 
  นายอานนท ์ศรอีนุรกัษ ์524428551 48 
  นายเกรยีงไกร จนัทรตัน ์524428552 49 
  นางสาวเจนจริา ชนกคณุ 524428553 50 
  นายเชาวว์ฒัน ์เผอืกผกา 524428554 51 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์คลองตาล 524428556 52 
  นายโยธนิ นอ้ยเรอืงฤทธิ ์524428557 53 
  นางสาวไพลนิ เกตแุกว้ 524428558 54 
  นางสาวจตพุร จนัทรด์ ี524428559 55 
  นางสาวสทุธริกัษ ์อมัพานนท ์524428560 56 
  นายปกติ ศรเีรอืง 524428561 57 
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