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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 7051 ผศ. วรญา ทองอุน่ 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การบรหิารทรพัยากร

 
 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกลัยา สขุนิพฐิพร 524467101 1 
  นายจาตรุงค ์อยู่พะเนียด 524467102 2 
  นายฉัตรชยั พนัธไ์ทย 524467105 3 
  นายชยากร อทิธสิาร 524467106 4 
  นางสาวชญัญา ออ่นน่วม 524467107 5 
  นายชานนท ์บญุครอง 524467109 6 
  นางสาวชไมพร ธรรมชาต ิ524467110 7 
  นายณฐพล วงษส์วุรรณ 524467111 8 
  นายณัฐพล ประเสรฐิสนิ 524467113 9 
  นางสาวณัฐพชัร ์เลศิจารพุล 524467114 10 
  นายดนุสรณ ์แสงผาด 524467115 11 
  นายทนงศกัดิ ์ทองมณโฑ 524467116 12 
  นางสาวธนารตัน ์น่ิมน่วม 524467117 13 
  นายธรรมรตัน ์แกว้สระแสน 524467118 14 
  นางสาวธญัญารตัน ์ศกุระศร 524467119 15 
  นายธรีวฒุ บรสิทุธิ ์524467120 16 
  นายนนทชยั เอีย่มจนิดา 524467121 17 
  นางสาวนิภาวรรณ เต็งจนัทร ์524467122 18 
  นายบณัฑติ สนุทรโวหาร 524467123 19 
  นายบญุชยั สงวนปญุญศริ ิ524467124 20 
  นางสาวปราล ีสงวนสตัย ์524467126 21 
  นางสาวปวณีา ดวงปาน 524467127 22 
  นางสาวปัทมา กนิลา 524467128 23 
  นางสาวปารณีา แสงสตัตรตัน ์524467129 24 
  นายพชร พมิพร์นุ 524467130 25 
  นางสาวพรชนก สรวมนาม 524467131 26 
  นางสาวมานิดา ตรภีาค 524467133 27 
  นายยศพล พงษศ์กัดิ ์524467134 28 
  นางสาวลลติา จนียิว้ 524467135 29 
  นางสาววนาพร คงเปลีย่น 524467136 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาววจิติรา เฮงประเสรฐิ 524467137 31 
  นายวศิรตุ สบายยิง่ 524467138 32 
  นางสาวศศธิร คลา้ยเครอื 524467139 33 
  นายศริชิยั กิง่แกว้ 524467140 34 
  นายสมศกัดิ ์กมิอิม่ 524467141 35 
  นางสาวสาคร ใยบญุม ี524467142 36 
  นางสาวสขุฤทยั แซล่ิม้ 524467143 37 
  นางสาวสภุาพร ยิม้ใย 524467144 38 
  นายสรุศกัดิ ์จนัทรเ์จรญิ 524467145 39 
  นางสาวสวุมิล อาสนส์ถติย ์524467146 40 
  นายอนุชา มณีโชต ิ524467147 41 
  นางสาวอภญิญา นํานอ้ง 524467148 42 
  นายอภวิฒัน ์ไทยถานันดร ์524467149 43 
  นางสาวอมราวด ีใจเฟือย 524467150 44 
  นางสาวอรสา สขุอนิทร ์524467151 45 
  นางสาวอรอมุา ชาวนาวกิ 524467152 46 
  นางสาวองัคณา มสีวนนิล 524467153 47 
  นายอศันี คพูะเนียด 524467154 48 
  นางสาวอารสิา เมฆอรณุ 524467155 49 
  นายอดุมสนิ เศรษฐตีระกลู 524467156 50 
  นางสาวเกศศณีิ ป้ันเป่ียมทอง 524467157 51 
  นางสาวเพชรนิทร ์เมฆจนิดา 524467158 52 
  นายเวชยนัต ์เสาวด ี524467159 53 
  นายเอนก หงษโ์ต 524467160 54 
  นายโสภณ จนัทรแ์จม่ 524467161 55 
  นางสาวโสรยา มบีญุญา 524467162 56 
  นางสาวปณัฏฐา ทองแสง 524467163 57 
  นายเฉลมิศกัดิ ์บญุเกต ุ524467164 58 
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