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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4051 อ. พชิามญชุ ์เลศิวฒันพรชยั 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การตลาด)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลวรรณ วงัทอง 524457201 1 
  นางสาวกณัฐมณี เจรญิกจิวทิยากลุ 524457202 2 
  นางสาวกลัยาณี โพลง้ละ 524457203 3 
  นางสาวกลุวด ีสวา่งศร ี524457204 4 
  นายจอมฉัตร กลิน่พุฒซอ้น 524457205 5 
  นางสาวจนัทมิา คาํเครอื 524457206 6 
  นายจริายุ ศรชีุม่ 524457207 7 
  นางสาวฉัตราศร ีคํา้จนุ 524457208 8 
  นายชตุมินัต ์ศรรีกัยิม้ 524457209 9 
  นายณพล เภาดว้ง 524457210 10 
  นายณัฐพล เหล็กเพ็ชร 524457211 11 
  นายดริก บญุกจิ 524457212 12 
  นางสาวทศันียว์รรณ เหมศร ี524457213 13 
  นางสาวธนพร สอนสนิ 524457214 14 
  นางสาวธติมิา จติรมณี 524457215 15 
  นายนพรจุ กลิน่ถอืศลี 524457216 16 
  นางสาวนลพรรณ เสอืทว้ม 524457217 17 
  นายนัทธ ีโพธิท์อง 524457218 18 
  นายนายชยัวฒัน ์แตงทอง 524457219 19 
  นางสาวปภาวด ีหริญัธร 524457220 20 
  นางสาวปัทมา ป่ินทอง 524457221 21 
  นางสาวพรทพิย ์สาลแีกว้ 524457222 22 
  นายพรอนันต ์เลีย้งอํานวย 524457223 23 
  นางสาวพชัรนิทร ์สตัพล ี524457224 24 
  นางสาวพชิญาภา วมูิลชาต ิ524457225 25 
  นางสาวภทัราวด ีจนัทรน์าลาว 524457226 26 
  นายครองพล สมบตัอิภสิทิธิ ์524457227 27 
  นางสาวรชัดาภรณ ์โพธาขวญัประชา 524457228 28 
  นางสาวลดาวลัย ์ธนขนุทรพัย ์524457229 29 
  นางสาววรรณทพิย ์คมีนารกัษ ์524457230 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาววราพร เมฆหมอก 524457231 31 
  นางสาววนัด ีจนัเพ็ชร 524457232 32 
  นางสาววาสนา ภูร่ะหงษ ์524457233 33 
  นางสาววภิาดา อปุชติ 524457234 34 
  นายวรีภทัร ละมะณี 524457235 35 
  นายศวิะดล รดแป้น 524457236 36 
  นายสถาพร เอีย่มเวยีง 524457237 37 
  นายสราวธุ มลินิทจนิดา 524457238 38 
  นางสาวสายชล จิว๋ฟัน 524457239 39 
  นายสทิธโิชค ศวิารกัษ ์524457240 40 
  นางสาวสชุานาถ พงษพ์ากเพยีร 524457241 41 
  นายสธุ ีจีด๊นาเกลอื 524457242 42 
  นายสพุจน ์ถํา้นอ้ย 524457243 43 
  นางสาวสพุตัรา แกว้ขาว 524457244 44 
  นางสาวสภุาภรณ ์ทพิยานนท ์524457245 45 
  นางสาวสเุนตรา ใจมั่น 524457246 46 
  นางสาวหทยัชนก เรอืงพยุงศกัดิ ์524457247 47 
  นางสาวอภญิญา เทยีนศร ี524457248 48 
  นางสาวอจัฉราภรณ ์ตวัมูล 524457249 49 
  นางสาวอาภาพร ควรคดิ 524457250 50 
  นายอทิธพิล สระทองทา 524457251 51 
  นายเฉลมิพล อาจปักษา 524457252 52 
  นางสาวเบญจรตัน ์ศริศิกัดิ ์524457253 53 
  นางสาวเพ็ญพนัธุ ์สง่าแสง 524457254 54 
  นางสาวเอมจติต ์คนอยู่ 524457255 55 
  นางสาวแสงเดอืน แสงทอง 524457256 56 
  นางสาวธนสติา พนัธท์มิ 524457257 57 
  นายศรณัยพชัร ์วรีะสนัตธิรรม 524457258 58 
  นางสาวพรเพ็ญ แซแ่ต ้524457259 59 
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