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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5097 อ. กติตพิงษ ์ภู่พฒันว์บูิลย ์
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(คอมพวิเตอรธุ์รกจิ)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลทพิย ์สงิคะสะ 524477301 1 
  นางสาวกลัยา ยิม้ประเสรฐิ 524477302 2 
  นางสาวจตพุร ใชช้ํา่ชอง 524477303 3 
  นางสาวจนิตนา โพธิก์ลุ 524477304 4 
  นางสาวจฑุาทพิย ์กศุลศลิป์วฒุ ิ524477305 5 
  นางสาวจฬุา แกว้เรอืง 524477306 6 
  นางสาวชลลดา คงประจกัษ ์524477307 7 
  นายชศูกัดิ ์รอดเย็น 524477309 8 
  นายณรงคศ์กัดิ ์เอีย่มทอง 524477310 9 
  นางสาวณัฐฐนีิ มุลนิิล 524477311 10 
  นายทรงพล ขอ้สม 524477312 11 
  นางสาวธนาภรณ ์ธรรมกลู 524477313 12 
  นายธวชั บญุกลาง 524477314 13 
  นายนพดล ยนืยงค ์524477315 14 
  นางสาวนันนภสั นวมหอม 524477316 15 
  นางสาวนิตยา แกว้คาํ 524477317 16 
  นางสาวบญุยานุช ธงชยันําโชค 524477318 17 
  นายปกรณ ์มั่นคง 524477319 18 
  นางสาวปรางคท์พิย ์แสงแพร 524477320 19 
  นางสาวปาหนัน จนัทะศลิา 524477321 20 
  นางสาวณัฐภสัสร สภาชยั 524477322 21 
  นางสาวพรพมิล อนิทองนอ้ย 524477323 22 
  นางสาวพณิทพิย ์โพธิพ์นัธุ ์524477324 23 
  นางสาวมณีกาญจน ์นํา้ใจสขุ 524477325 24 
  นางสาวยหิวา ออ่นสดุด ี524477326 25 
  นางสาวรณิตา แพรอตัร ์524477327 26 
  นายรตันชยั วเิชยีรณรตัน ์524477328 27 
  นางสาวรุง่นภา อุ่นใจ 524477329 28 
  นางสาวลกูเต๋า โพธกิลุ 524477330 29 
  นางสาววรรณวมิล รศัม ี524477331 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายวรานนท ์ชิน้ฮะงอ้ 524477332 31 
  นางสาววชัราภรณ ์แสงใส 524477333 32 
  นางสาววารณีุ อรา่มเกลือ้ 524477334 33 
  นางสาววภิาจรยี ์เพ็งบญุ 524477335 34 
  นายวฒุนัินท ์แสงประสทิธิ ์524477336 35 
  นางสาวศศธิร ปรุสิพนัธ ์524477337 36 
  นางสาวศริ ิมชีอ่ 524477338 37 
  นางสาวศริลิกัษณ ์เช ือ้โพหกั 524477339 38 
  นางสาวชชัวลั บญุนาค 524477340 39 
  นางสาวสนีิ โพธิศ์ร ี524477341 40 
  นางสาวสนุาร ีวงศจ์นัทรด์ ี524477342 41 
  นางสาวสพุรรณี มณีอนิทร ์524477343 42 
  นายสรุตัน ์เปรมปราศยั 524477344 43 
  นายอดศิร เอกวรานุกลูศริ ิ524477346 44 
  นางสาวอรทยั  ภอูงัสะ 524477347 45 
  นางสาวอรอมุา อนิทนาคม 524477348 46 
  นางสาวอมัพรพรรณ พลายบญุ 524477349 47 
  นายอาํนาจ สามพ่วงบญุ 524477350 48 
  นายเกษมธงไชย เช ือ่มวราศาสตร ์524477351 49 
  นายเทพกร รอบจงัหวดั 524477352 50 
  นายเสกสรร ธญัญากลุวงศ ์524477353 51 
  นางสาวแสงมณี เงนิพุ่ม 524477354 52 
  นายโอภาส พานโถม 524477355 53 
  นายอาํพล ลา่บา้นหลวง 524477356 54 
  นางสาวนงลกัษณ ์พนัธศ์ร ี524477357 55 
  นายยุทธนา กลุเพิม่ทวรีชัต ์524477359 56 
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