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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5022 อ. อฎัศณี เพยีรเจรญิวงศ ์
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(คอมพวิเตอรธุ์รกจิ)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลชนก เช ือ้สเีป็ง 524477201 1 
  นางสาวกรรณิการ ์ใจเทีย่งแท ้524477202 2 
  นายคมสนัต ์โสดา 524477203 3 
  นางสาวจติรลดา พนัม ี524477204 4 
  นางสาวจรีารตัน ์นุชอนิทร ์524477205 5 
  นายจารเุกยีรต ิเลีย่มสวุรรณ 524477207 6 
  นางสาวชวรตัน ์ศรเีหรา 524477208 7 
  นายชานนท ์กรองศริ ิ524477209 8 
  นายฐานันดร อรณุมาส 524477210 9 
  นางสาวณัฐฐนีิ นิยมพงษ ์524477211 10 
  นายถริวฒัน ์พนัธุม์าตร 524477212 11 
  นายธนวฒัน ์กิง่เกษมศร ี524477213 12 
  นายธนายุทธ เป่ินใจชว่ย 524477214 13 
  นายธรีภาพ พระเวก 524477215 14 
  นายนัฐพร พวงศริทิรพัย ์524477216 15 
  นางสาวนิตยา สมสวย 524477217 16 
  นางสาวบงัอร บวัแยม้ 524477218 17 
  นางสาวบษุกร ธนะกจิรุง่เรอืง 524477219 18 
  นายณัฏฐชยั วเิชยีรณรตัน ์524477220 19 
  นางสาวปัทมา ศรยีอดแส 524477221 20 
  นายปณุทศัน ์ลกัขณานุรกัษ ์524477222 21 
  นางสาวพรทพิย ์มติรเจรญิรตัน ์524477223 22 
  นางสาวพชัรยีา พทิกัษ ์524477224 23 
  นายพุฒกิร รกัคง 524477225 24 
  นางสาวมะล ิตดิหงมิ 524477226 25 
  นางสาวยุพนิ น่วมปฐม 524477227 26 
  นางสาวรววิรรณ หนูเทยีน 524477228 27 
  นางสาวรุง่กาญจน ์ขจรไพศาล 524477229 28 
  นางสาวลกัขณา แสงสขุ 524477230 29 
  นางสาววรรณจฬิา จนิดา 524477231 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายวรสิรา สอิง้ทอง 524477232 31 
  นายวชัรพงษ ์หว้ยหงษท์อง 524477233 32 
  นางสาววารณีุ ภริมยป้ั์น 524477234 33 
  นายวทิวสั ศภุกจิวณิชชกลุ 524477235 34 
  นางสาววศินี นามไพโรจน ์524477236 35 
  นางสาวศรปีระเมศร ์เรงิวจิติรา 524477237 36 
  นางสาวศนัสนีย ์แกว้สระแสน 524477238 37 
  นางสาวศริพิร บญุประสาน 524477239 38 
  นายสรายุทธ ์แกว้ประทมุ 524477240 39 
  นางสาวสาวติร ีอภเิดช 524477241 40 
  นางสาวสนุาร ีชาวกรงุ 524477242 41 
  นางสาวสรุชัดา จาํปาทอง 524477244 42 
  นางสาวสรุรีตัน ์ชดู ี524477245 43 
  นางสาวอณัศยา แกว้ทอง 524477246 44 
  นายอนุสรณ ์ยีส่รง 524477247 45 
  นางสาวอรวรรณ สมนัไพร 524477248 46 
  นายอรณุ มาเพชร 524477249 47 
  นางสาวอารยี ์จติรเจรญิ 524477250 48 
  นางสาวเกล็ดดาว เมฆอนิทร ์524477251 49 
  นายจรินันท ์มาเทศ 524477252 50 
  นางสาวเมวกิา เช ือ้ศร ี524477253 51 
  นางสาวแกว้ตา ประชมุพวก 524477254 52 
  นางสาวโปรง่มณี ทองยอดเกร ือ่ง 524477255 53 
  นางสาวธดิารตัน ์รกัรุง่ 524477256 54 
  นางสาววราพร เสรมิสนิ 524477257 55 
  นายกติตพินัธ ์พวงมาลยั 524477258 56 

5
 

3
 

2
 

ชา
 

ค
 
หญิ

 
คน รว

 
ค

 

2/2 Page 22/10/2561 11:05  


