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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6036 อ. มาลนีิ นาคใหญ่ 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(คอมพวิเตอรธุ์รกจิ)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ เลาหสขุไพศาล 524477101 1 
  นางสาวกมลวรรณ อดลุยธรรม 524477102 2 
  นางสาวขนิษฐา ตุม่ศรยีา 524477103 3 
  นายจรสัพงษ ์กํ๋านารายณ ์524477104 4 
  นางสาวจริวรรณ สรณะพบิลูย ์524477105 5 
  นางสาวจฑุาภรณ ์ลอ้ประกานตส์ทิธิ ์524477106 6 
  นายชนากร บญุพระ 524477107 7 
  นายชลวทิย ์เกดิรุง่เรอืง 524477108 8 
  นายชาตชิาย ศรอีนันต ์524477109 9 
  นางสาวญาณาธปิ งามเลศิ 524477110 10 
  นางสาวณัฎฐก์ชพร สกลุปรชัญาศริ ิ524477111 11 
  นางสาวณิชมน หรอืมอญ 524477112 12 
  นายธนกร ชาวไร ่524477113 13 
  นางสาวธนาภรณ ์ผดงุรตัน ์524477114 14 
  นายธรีพนัธ ์ไชยทองคาํ 524477115 15 
  นางสาวนฤมน กรสง่แกว้ 524477116 16 
  นางสาวนาฎยา สกลุมา 524477117 17 
  นางสาวนุชรนิทร ์เจรญิสขุ 524477118 18 
  นางสาวบปุผา นกดาํ 524477119 19 
  นายปฐม แซอ่ึง้ 524477120 20 
  นางสาวปวณีา ลาเกีย้ว 524477121 21 
  นางสาวปิยธดิา พวงแกว้ 524477122 22 
  นางสาวพนิดา คงคะสวุณัณะ 524477123 23 
  นางสาวพรพมิล เลา้เจรญิ 524477124 24 
  นางสาวพไิลวรรณ แสงพนัตา 524477125 25 
  นางสาวมลวิลัย ์ยศศกัดิศ์ร ี524477126 26 
  นายยุทธนา กลุพรทานุทตั 524477127 27 
  นางสาวรพพีร สพุรรณชาต ิ524477128 28 
  นายราม เบ็ญจวไิลกลุ 524477129 29 
  นางสาวรุง่ฤด ีนุชนาท 524477130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายวรทศัน ์หลกัเพชร 524477131 31 
  นางสาววรรณา แกว้ปรารถนา 524477132 32 
  นายวสนัต ์ใครค่รวญ 524477133 33 
  นายวฒันชยั ไฝ่เมตตา 524477134 34 
  นางสาววภิาดา เซ ีย่งฉิน 524477136 35 
  นางสาวศรนีวล ผวิงาม 524477137 36 
  นางสาวศศธิร วเิชยีรรตันพนัธ ์524477138 37 
  นางสาวศริขิวญั เมอืงใหม่ 524477139 38 
  นายศวินัส จนัทรตัน ์524477140 39 
  นายสหรฐั ทองชยั 524477141 40 
  นางสาวสนัุนทา ลิม้สงวน 524477142 41 
  นางสาวสนิุสา พนัยุโดด 524477143 42 
  นายสรุศกัดิ ์แซล่ิม้ 524477144 43 
  นางสาวสรุพีร ฉัตรานันท ์524477145 44 
  นางสาวหทยัรตัน ์อนิทรโ์ต 524477146 45 
  นายอนุกร เช ือ้รามญั 524477147 46 
  นางสาวอรนิภา เดชเดน่รศัม ี524477148 47 
  นางสาวอรสิา สทิธกิรณ ์524477149 48 
  นายอาทติย ์ศรสีวา่ง 524477150 49 
  นางสาวอทุยั มั่นเกตวุทิย ์524477151 50 
  นางสาวเครอืวลัย ์ไพรวนั 524477152 51 
  นายเมธ ีโมอ่อน 524477153 52 
  นายเสถยีร ละอองนวล 524477154 53 
  นางสาวโชตกิา แซล่ิม้ 524477155 54 
  นายนิรจุณ ์ดเีดน่ 524477156 55 
  นางสาวจนัจริา มาลา 524477157 56 
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