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รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4084 อ. แสงแข บุญศริ ิ
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ วงศาโรจน ์534428201 1 
  นางสาวกรรณิการ ์ออ่นคาํส ี534428202 2 
  นายการณุ ศขุยนื 534428203 3 
  นางสาวขนิษฐา หวงัเจรญิ 534428204 4 
  นางสาวจารวุรรณ พุฒต ิ534428205 5 
  นางสาวจดิาภา บญุเพ็ญ 534428206 6 
  นางสาวจริาภรณ ์รปูสงู 534428207 7 
  นางสาวจฑุามาศ สาคลาไคล 534428208 8 
  นางสาวชนิดา ทองธนะเศรษฐ ์534428209 9 
  นางสาวชไมพร โนนชยัขนัธ ์534428210 10 
  นางสาวชไมพร สขุวงคจ์นัทร ์534428211 11 
  นางสาวชาลณีิ เตยีคะเจรญิ 534428212 12 
  นางสาวชาลนีิ สขุศร ี534428213 13 
  นางสาวชลุพีร คงวตัร 534428214 14 
  นายทรงวฒุ ินาคแดง 534428215 15 
  นางสาวนิตยา ประทมุสตูร 534428216 16 
  นางสาวนิภาภรณ ์ฟักหอมเกรด็ 534428217 17 
  นางสาวนีลวรรณ  เปรมปราชญ ์534428218 18 
  นางสาวนุชรยี ์บวัหลวง 534428219 19 
  นายประจกัษ ์คณา 534428220 20 
  นายปรชีา สรุธรรมจรรยา 534428221 21 
  นางสาวพชรพรรณ ถกึเจรญิ 534428222 22 
  นางสาวพลอยไพลนิ พลอยพนัธ ์534428223 23 
  นางสาวพมิพว์รรณ เหลอืงพุ่มพพิฒัน ์534428224 24 
  นางสาวพริณุณี ดว้งปล ี534428225 25 
  นางสาวภคัจริา ยิม้รกัษา 534428226 26 
  นางสาวภมินตร ์มงคลธง 534428227 27 
  นางสาวมณฑกานต ์สารสขุ 534428228 28 
  นางสาวลกัขณา สขุตะโก 534428230 29 
  นางสาววไิลพร จอ้ยทองมูล 534428231 30 
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  นางสาววนัีส สบืพลาย 534428232 31 
  นางสาวศลิากาญจน ์ยิง่อนุรกัษว์งค ์534428233 32 
  นางสาวสมฤด ีลบแยม้ 534428234 33 
  นางสาวสราญลกัษณ ์พจนศ์ลิปชยั 534428235 34 
  นางสาวสธุญัญา อนิทรเ์กลีย้ง 534428236 35 
  นางสาวสนิุสา ณ ภเูก็ต 534428237 36 
  นางสาวสพุตัรา ซือ่สตัย ์534428238 37 
  นางสาวสภุาวด ีสดุสงวน 534428239 38 
  นางสาวสวุรรณีย ์ปณุณะการ ี534428240 39 
  นางสาวอรรว ีลขิติบรรจงด ี534428241 40 
  นางสาวอรสา ป๋ังอํ่า 534428242 41 
  นางสาวอรณุรตัน ์มณีรอด 534428243 42 
  นางสาวอลษิา ไซพนัธแ์กว้ 534428244 43 
  นายอวยพร มสีาวงศ ์534428245 44 
  นางสาวอญัชล ีไวยิง่ยุทธ 534428246 45 
  นางสาวอษุา คลํา้มณี 534428247 46 
  นางสาวเบญจพร ไทรระพนัธ ์534428248 47 
  นายโยธนิ ลา่ทา 534428249 48 
  นางสาวกลัยรตัน ์แกว้ขาว 534428251 49 
  นางสาวกานดา ธนัศร ี534428252 50 
  นางสาวทพิวรรณ พึง่สาย 534428253 51 
  นางสาวนพรตัน ์ทบัทมิสกุ 534428254 52 
  นางสาวพชัราภรณ ์แกว้สบื 534428255 53 
  นางสาวพึง่เจรญิ สาํราญ 534428256 54 
  นางสาววนัวสิา พนัธุข์ะวงษ ์534428257 55 
  นายศตวรรษ โพธิท์อง 534428258 56 
  นางสาวศริพิร ดวงเพชร 534428259 57 
  นายอคัรเดช อ่วมดสีดุ 534428260 58 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์เอีย่มเจรญิ 534428261 59 
  นายธนัยา บญุพระ 534428262 60 
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