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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4085 อ. ศานต ิดฐิสถาพรเจรญิ 
สาขาวชิา การจดัการโลจสิตกิส ์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลพร ดอนสวุรรณ ์524444101 1 
  นางสาวฑญีาณัฏฐ ์มแีกว้นอ้ย 524444102 2 
  นางสาวกลัยาณี หนูขาว 524444103 3 
  นางสาวกติยิา คาํสงค ์524444104 4 
  นางสาวกติยิา อนันตะค ู524444105 5 
  นางสาวครสิตม์าส วลิาศวรยศ 524444106 6 
  นางสาวจฑุามาศ สระทองเหยยีด 524444107 7 
  นางสาวชลาลยั ชาวบางนอ้ย 524444108 8 
  นางสาวชลุพีร โพธิส์าขา 524444109 9 
  นางสาวฐติาภา เทพวงั 524444110 10 
  นายณ.วรา วงษย์ะรา 524444111 11 
  นางสาวทศันีย ์จุย้เย็น 524444112 12 
  นายธนพล เนตรเกือ้กลู 524444113 13 
  นายธนิต อสิระเสนีย ์524444114 14 
  นางสาวนวรตัน ์พรพยุห ์524444116 15 
  นางสาวนิภาพร ดอนเพ็งไพร 524444117 16 
  นายปรญิญา ไทยประไพสาร 524444118 17 
  นางสาวปาจรยี ์ป่ินทอง 524444119 18 
  นางสาวปิยะนันท ์บวัสงค ์524444120 19 
  นางสาวพรรณนิภา ป่องเป็น 524444121 20 
  นางสาวสวชิญา ทตัตมนัส 524444122 21 
  นายพเิชษฐ ์เดชพรหม 524444123 22 
  นางสาวภสัรา สกลุตนัเจรญิชยั 524444124 23 
  นายภาณุพงษ ์ศภุสาร 524444125 24 
  นายภานุทตั เตชะวบิลูยธ์รรม 524444126 25 
  นายภานุพงศ ์คลา้ยอยู่ 524444127 26 
  นางสาวมนิตรา ผวิออ่น 524444128 27 
  นางสาวลดาวลัย ์ชายานันท ์524444129 28 
  นางสาวลภสัรดา โสงขนุทด 524444130 29 
  นายธนกฤต งิว้ราย 524444131 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาววาสนา คาํแกว้ 524444132 31 
  นางสาววมิล เหลอืงเพิม่สกลุ 524444133 32 
  นางสาววลิาสนีิ บญุฤทธิ ์524444134 33 
  นายวโิรจน ์จนัทรว์งค ์524444135 34 
  นายวรีะ วงษอ์ยัรา 524444136 35 
  นางสาวศริพิร ชนะด ี524444137 36 
  นายสมชยั อดุมรตัน ์524444138 37 
  นางสาวสมมาตร นิลสาํนักด ี524444139 38 
  นางสาวสกุญัญา มาตรทอง 524444140 39 
  นางสาวสชุาดา เพชรอาํ 524444141 40 
  นางสาวสปุราณี ลาํเภา 524444142 41 
  นางสาวสพุรรณษา นักจะเข ้524444143 42 
  นางสาวสภุาภรณ ์บญุญานุกลูกจิ 524444144 43 
  นางสาวสรุวีลัย ์จอ้ยรอ่ย 524444145 44 
  นายอนุกลู ศริอิมรพนัธุ ์524444146 45 
  นายอนุวฒัน ์ตนัตกิาํธน 524444147 46 
  นายอภสิทิธิ ์แกว้บญุเพิม่ 524444148 47 
  นางสาวอรชพร ดทีอง 524444149 48 
  นายอาํนาจ กลัยาพเิชฎฐ ์524444150 49 
  นางสาวธนัชพร ธนะชยัศร ี524444151 50 
  นางสาวเจนจริา แดงประดบั 524444152 51 
  นางสาวเลอลกัษณ ์แซเ่ฮง 524444153 52 
  นางสาวเสาวรกัษ ์น่ิมนวล 524444154 53 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์ใกลก้ลาง 524444155 54 
  นางสาวแสงระว ีวริยิะชว่งโชต ิ524444156 55 
  นางสาวขนิษฐา มลีอ้ม 524444157 56 
  นางสาวอมรพรรณ กณุพรม 524444158 57 
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