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รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4080 อ. จนัทนา พงศส์ทิธกิาญจนา 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ ระเจรญิ 534428101 1 
  นางสาวกมลชนก ใจงาม 534428102 2 
  นายกฤตภพ ทองเพชร 534428103 3 
  นางสาวกนัยารตัน ์ตงัอู๋ 534428104 4 
  นางสาวกลุจริา ใจมุ่ง 534428105 5 
  นางสาวจนิตนา ขนุณรงค ์534428106 6 
  นางสาวจฑุามาศ แสงกลอ่ม 534428108 7 
  นางสาวจรุพีร เอีย่มจอ้ย 534428109 8 
  นางสาวชนกนาถ ถํา้เพชร ์534428110 9 
  นางสาวชนิศา จนัทรม์ั่น 534428111 10 
  นางสาวชตุมิณ อนิทวงษ ์534428112 11 
  นางสาวนฤมล กจิประสงค ์534428113 12 
  นางสาวนัทธยีา ชอ่ฉาย 534428114 13 
  นางสาวพนิดา บญุคาํ 534428115 14 
  นางสาวพรทพิย ์อน้ทอง 534428116 15 
  นายพลวตั ห่วงทอง 534428117 16 
  นายยศธร จดิารกัษ ์534428119 17 
  นางสาวรชา เพชรป้อม 534428120 18 
  นางสาวรชัชนก ขวญัสด 534428121 19 
  นางสาวรสิา สามตรกีนั 534428122 20 
  นางสาวลดาวด ีเส็งสาย 534428123 21 
  นางสาวลดาวลัย ์เช ือ้วงศส์กลุ 534428124 22 
  นางสาววรพร อุ่นใจเพือ่น 534428126 23 
  นางสาววรรณศกิา พรมมาธรรม 534428127 24 
  นางสาววนัทกานต ์ดสีขุ 534428128 25 
  นางสาววลัล ีเรอืนเงนิ 534428129 26 
  นางสาวศรนิญา มาลยัวงศ ์534428131 27 
  นางสาวศรนิธร นาคศร ี534428132 28 
  นางสาวศริกิาญจน ์ววิฒันส์นิชยั 534428133 29 
  นางสาวศริพิร สขุใส 534428134 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวศริวิรรณ คงไพร 534428135 31 
  นางสาวสรินัินท ์เกษมธาดาศกัดิ ์534428136 32 
  นางสาวสจุติรา นนทะด ี534428137 33 
  นางสาวสนิุสา กระตา่ยทอง 534428138 34 
  นางสาวสนิุสา อนุอวยชยั 534428139 35 
  นางสาวสพุตัรา ชาวนาฝ้าย 534428140 36 
  นางสาวหทยัชนก มทีอง 534428141 37 
  นางสาวหยาดอรณุ หมืน่สะทา้น 534428142 38 
  นางสาวอทติยา สขุเกษม 534428143 39 
  นายอนุชา ทองเกลีย้ง 534428144 40 
  นายอนุรกัษ ์มะลนิิน 534428145 41 
  นางสาวอมรสริ ิโอบทรพัยก์ลุ 534428146 42 
  นางสาวออ้ม ทองเย็น 534428147 43 
  นางสาวเบญจมาศ แจม่จาํรสั 534428149 44 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์ศรเีอีย่มจนัทร ์534428150 45 
  นางสาวจนิตนา อรณุพนัธ ์534428151 46 
  นางสาวฐติา วงสวุรรณ ์534428152 47 
  นางสาวณัฐมณฑ ์มมีงคล 534428153 48 
  นางสาวนันทวรรณ แกว้ระหงษ ์534428154 49 
  นายภาณุวฒัน ์สบืเพ็ง 534428155 50 
  นางสาวยุพาภรณ ์บนุด ี534428156 51 
  นางสาวสชุลธรตัน ์มองมั่น 534428157 52 
  นางสาวอรณีุ มาลา 534428158 53 
  นางสาวอรณุรตัน ์มาลา 534428159 54 
  นางสาวเพชรรตัน ์องัศภุากร 534428160 55 
  นางสาวสกณุา พงศช์ยณัฐ 534428161 56 
  นายสราวธุ รุง่สวา่ง 534428162 57 
  นายกมลภ ูแสงอรณุ 534428164 58 
  นายอนุศษิฏ ์วอ่งไวลขิติ 534428165 59 
  นางสาวปารชิาต ิจารแกว้ 534428166 60 
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  นางสาวปิยลกัษณ ์ชว่ยชม 534428167 61 
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