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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5057 อ. ชญาพรรธณ ์หาญสวสัดิ ์
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การตลาด)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกณิกา จริะสกลุไทย 524457101 1 
  นางสาวกรณิศ สายสวุรรณ 524457102 2 
  นายกมัพล ขนุวเิศษ 524457103 3 
  นางสาวกานตน์ภสั ภวูศิธนรตัน ์524457104 4 
  นายคณุากร สงิหป์ระเสรฐิ 524457105 5 
  นายจกัรพนัธ ์แซเ่ฮง 524457106 6 
  นางสาวจารญิา กองเผอืก 524457107 7 
  นางสาวจฑุามาศ แป้นเขยีว 524457108 8 
  นายชยัรตัน ์วเิศษรจนา 524457109 9 
  นางสาวฐติกิา สอนวฒันา 524457110 10 
  นายณัฐพล ยมดว้ง 524457111 11 
  นางสาวดรณุรตัน ์พลศร ี524457112 12 
  นางสาวทศันีย ์นาคสวสัดิ ์524457113 13 
  นางสาวทพิวรรณ อาจสม 524457114 14 
  นายนพพล คาํแผง 524457116 15 
  นางสาวนภสันันท ์อนิมูลนอ้ย 524457117 16 
  นางสาวนลนีิ นิลสอน 524457118 17 
  นายนันทวฒุ ิถอืความสตัย ์524457119 18 
  นางสาวบษุญา อนิทรน์อก 524457120 19 
  นางสาวผกาวรรณ รอดแป้น 524457122 20 
  นายพรพจน ์อยู่กาํเนิด 524457123 21 
  นายพรเลศิ ยีสุ่น่ศร ี524457124 22 
  นางสาวพมิพช์นก อํ่าพุทรา 524457126 23 
  นายภานุรกัษ ์สวนชุม่ 524457127 24 
  นางสาวจดิาภา ศรมีหรรณ ์524457128 25 
  นางสาวลดารตัน ์ทนโคจารย ์524457129 26 
  นางสาวลดัดาวลัย ์บรรเทาวงษ ์524457130 27 
  นางสาววรรณฤด ีระวงังาน 524457131 28 
  นางสาววราภรณ ์ชแูสง 524457132 29 
  นางสาววาร ีมสีงิห ์524457133 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาววาสนีิย ์ดอกกหุลาบ 524457134 31 
  นางสาววมิล แสนนรนิทร ์524457135 32 
  นางสาววริากร ทรพัยอ์ไุรรตัน ์524457136 33 
  นายฐณณ ชยกรณัฑ ์524457137 34 
  นายสาธติ ฝอยทอง 524457139 35 
  นางสาวสาวติร ีมงีาม 524457140 36 
  นางสาวสขุสนัต ์กนินร ี524457141 37 
  นางสาวสดุารตัน ์ลมิปกาญจนทว ี524457142 38 
  นางสาวสนิุษา สาํเนียงหวาน 524457143 39 
  นางสาวสพุรรณี จติตห์าญ 524457144 40 
  นางสาวสภุาภรณ ์ดลุลอย 524457145 41 
  นางสาวสรุารตัน ์อยู่ไว 524457146 42 
  นางสาวสโรชา แสงอรณุ 524457147 43 
  นายอนุวฒัน ์แกน่นาคาํ 524457148 44 
  นางสาวอรทยั เปียผึง้ 524457149 45 
  นางสาวฐติธินา บญุเหาะ 524457150 46 
  นางสาวอาภาภรณ ์พวงหอม 524457151 47 
  นางสาวเกศรา บญุเลศิ 524457152 48 
  นางสาวเนตรนภา กจิรุง่พพิฒัน ์524457153 49 
  นายศกัดิส์ริ ิศรสีกลุอําพร 524457155 50 
  นางสาวแสงระว ีกจิหวา่ง 524457156 51 
  นายไกรสร พูนขวญั 524457157 52 
  นางสาวกานตพ์ชิชา แกว้โก 524457158 53 
  นางสาวชาณิดา มหาสวสัดิ ์524457159 54 
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