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รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 9039 ผศ.ดร. ผ่องใส ศภจรรยารกัษ ์
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลวรรณ มูลทองนอ้ย 534428302 1 
  นางสาวกรรณิการ ์ทองงาม 534428303 2 
  นายกานต ์จเุฉย 534428304 3 
  นางสาวขวญัศริ ิชืน่เหม็ง 534428305 4 
  นางสาวจตพุร นิลยา 534428306 5 
  นางสาวจนัทมิา เขยีวสวสัดิ ์534428307 6 
  นางสาวชนาภทัร ศรบีญุรอด 534428308 7 
  นายชยัวฒัน ์บญุอยู่ 534428309 8 
  นางสาวณัฐพร แผนสมบรูณ ์534428310 9 
  นายธนเศรษฐ ์ทา้วเวสสวุรรณ ์534428313 10 
  นายธนารกัษ ์หมวกแกว้ 534428314 11 
  นางสาวธดิารตัน ์เศลาอนันต ์534428315 12 
  นางสาวนฤนาท เนียมวรนุช 534428316 13 
  นางสาวนฤมล พจนารถ 534428317 14 
  นางสาวนฤมล ลกูแกว้ 534428318 15 
  นางสาวนารรีตัน ์ลดัดาวลัย ์534428319 16 
  นางสาวนิสา มารุง่ 534428320 17 
  นายประภทัร ์ลิม้ชาโตอมตะ 534428321 18 
  นางสาวปรชัญา โพธิศ์รเีรอืง 534428322 19 
  นายผดงุเกยีรต ิเป่ียมสาคร 534428323 20 
  นายพชัพงษ ์เลศิเกษม 534428324 21 
  นางสาวพชิญส์นีิ อนิทรพ์งษ ์534428325 22 
  นายพสิทิธิ ์แสงงาม 534428326 23 
  นางสาวมณีรตัน ์ศรเีมฆ 534428327 24 
  นางสาวรตัตกิาล มะลนิิล 534428329 25 
  นางสาววนิดา มั่งคัง่ 534428330 26 
  นางสาววรรษมน โดดเนียม 534428331 27 
  นางสาววราภรณ ์ชแูสง 534428332 28 
  นางสาววราภรณ ์เทพณรงค ์534428333 29 
  นางสาววราภรณ ์เมธวีรรณกลุ 534428334 30 
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  นางสาววนัเพ็ญ สามพ่วงบญุ 534428335 31 
  นางสาวศริพิร วงศธ์าต ุ534428336 32 
  นายศวิกร ตูน่ิ้ม 534428337 33 
  นายสนธ ิแซจ่อง 534428338 34 
  นางสาวสมศร ีซมึอื 534428339 35 
  นายสทิธโิชค ม่วงใหญ่ 534428340 36 
  นางสาวสชุาดา สริริตันพร 534428342 37 
  นางสาวสณิุสา ทองคาํ 534428343 38 
  นางสาวสพุตัรา คมขาํ 534428344 39 
  นางสาวสวุรรณา คลอ้ยสวาท 534428345 40 
  นางสาวอญัชล ีวาส ุ534428346 41 
  นางสาวเกศแกว้ เกยีรตวิเิศษวพฒัน ์534428347 42 
  นายโกมล หว้ยหงษท์อง 534428348 43 
  นางสาวไอลดา เรอืงเนตร ์534428350 44 
  นางสาวกานตก์มล ลิม้ศริ ิ534428351 45 
  นางสาวฑารกิา โพธิร์กัษา 534428352 46 
  นางสาวณัฐชยา วงษร์กัษา 534428353 47 
  นางสาววรรณภา จนัทรงัศร ี534428354 48 
  นางสาววภิาพร บญุแสวง 534428355 49 
  นางสาววรรีตัน ์ทองคาํ 534428356 50 
  นางสาววาสนา เกดิสนอง 534428357 51 
  นายพพิฒัน ์สวสัดิพ์พิฒัน ์534428358 52 
  นางสาวศรนิทพิย ์วงษส์ะอาด 534428359 53 
  นางสาวแคทชรนิทร ์พงษส์มบรูณ ์534428360 54 
  นางสาวธดิารตัน ์ชว่ยคง 534428361 55 
  นางสาวมณีรตัน ์บตุรคง 534428363 56 
  นางสาวคนึงนิจ ชมม ี534428364 57 
  นางสาวทศันม์น ลาพร 534428365 58 
  นายจาตรุงค ์รตันบญุ 534428366 59 
  นายธนาคม วอ่งไว 534428368 60 
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