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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6000 ดร. กนกพชัร กอประเสรฐิ 
สาขาวชิา ธุรกจิระหวา่งประเทศ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ เอกปัจฉิมศริ ิ524479101 1 
  นางสาวกนกวรรณ ไพรสงบ 524479102 2 
  นางสาวกญัสญิา เต็มปรชีา 524479103 3 
  นางสาวกลัยา คลองตาล 524479104 4 
  นางสาวมณัยาภา ม่วงแกว้ 524479106 5 
  นางสาวจามจรุ ีสทิธอิาษา 524479107 6 
  นายจริวฒัน ์ภคัตวงสนิ 524479108 7 
  นางสาวจริาพรรณ อะละมาลา 524479109 8 
  นางสาวจฑุามาศ ทองดอนพวั 524479110 9 
  นางสาวชนิดาภา แกว้เขยีว 524479111 10 
  นางสาวชมภนุูช สขุบวั 524479112 11 
  นางสาวญาตา ศรสีมวงษ ์524479113 12 
  นางสาวฑารกิา โพธิร์กัษา 524479114 13 
  นายณัฐธนะสทิธิ ์ตรุงคเ์รอืง 524479115 14 
  นางสาวณิชกมล วฒันาเสรกีลุ 524479116 15 
  นางสาวดารนิ สระทองล ี524479117 16 
  นายธงชยั ปัญจะรกัษ ์524479118 17 
  นางสาวธติมิา ศรจีนัทรเ์พ็ญ 524479119 18 
  นางสาวนงลกัษณ ์ตมุภกัด ี524479120 19 
  นายนทธีร แสงรุง้ 524479121 20 
  นางสาวนรารตัน ์แนงแหยม 524479122 21 
  นางสาวนิศา สวสัดทิศัน ์524479123 22 
  นางสาวนํา้ฟ้า พงษเ์พิม่วงษ ์524479124 23 
  นางสาวปนัดดา เหลยีววฒันกจิ 524479125 24 
  นางสาวประทมุทพิย ์แฉลม้ภกัดิ ์524479126 25 
  นางสาวปราณี สรุาลยั 524479127 26 
  นางสาวปวณีา จนัทรมาตย ์524479128 27 
  นางสาวผกาวรรณ ลิม้ทอง 524479129 28 
  นายพรเทพ เพิม่พูล 524479130 29 
  นางสาวมณัญา สขุจนิดา 524479131 30 
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  นางสาวมลทริา ท่าทราย 524479132 31 
  นางสาวมลัลกิา เสลาฤทธิ ์524479133 32 
  นางสาวยุวด ีกมลศลิป์ 524479134 33 
  นางสาวลดัดาวลัย ์จกัรกฤษ 524479135 34 
  นางสาววราภรณ ์คลา้ยบรรจง 524479136 35 
  นางสาววรยิา แยม้พวง 524479137 36 
  นางสาววชัรมน มณฑรีรตัน ์524479138 37 
  นางสาววชัราภรณ ์พฒัโนภาส 524479139 38 
  นางสาววภิา ทมุีย้ 524479141 39 
  นางสาวศยามล ศานตบิรูณกลุ 524479142 40 
  นายศภุกฤต ลิม้ประเสรฐิ 524479143 41 
  นางสาวษมาพร พุฒเกดิพนัธุ ์524479144 42 
  นายสทิธชิยั ปานอําพนัธ ์524479145 43 
  นายสริภพ ทองด ี524479146 44 
  นางสาวอรทยั มกีอง 524479148 45 
  นางสาวอจัฉรญีา บญุบนัดาล 524479149 46 
  นายอานนท ์โพธิศ์รทีอง 524479150 47 
  นางสาวอาภรณภ์ทัร ์สวุจันานันท ์524479151 48 
  นางสาวอสิรยิา ทองอ่วม 524479152 49 
  นางสาวเบญจวรรณ เนียมสร 524479153 50 
  นางสาวพมิพฤดา ขยนัการ 524479154 51 
  นางสาวลดารนิทน ์ชวีสเุมธกลุ 524479155 52 
  นางสาวอลสิรา เทยีมทนั 524479156 53 
  นางสาวจารวุรรณ ยาด ี524479157 54 
  นางสาวนภสันันท ์ทศันัตร 524479158 55 
  นางสาวสพุตัรา ออ่นเพชร 524479159 56 
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