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รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5063 ดร. ดวงใจ คงคาหลวง 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกพร รุง่เรอืง 534418401 1 
  นางสาวกมลวรรณ ปถว ี534428402 2 
  นายกฤษฎา เตมิคดิ 534428403 3 
  นายกฤษณรงค ์เกตแุกว้ 534428404 4 
  นายกวนิ รอดพนัธ ์534428405 5 
  นางสาวจรยิา ลบแยม้ 534428407 6 
  นางสาวจริารตัน ์ธรรมจง 534428408 7 
  นางสาวจรีพร สงัขค์ุม้ 534428409 8 
  นางสาวชนันทด์า แสงอรณุ 534428410 9 
  นางสาวชนาภา มั่นฤกษ ์534428411 10 
  นายชชูยั บุง้ทอง 534428412 11 
  นายฑานุวฒัน ์หมุยจิว๋ 534428413 12 
  นางสาวธนาวด ีอนิทรห์นอง 534428415 13 
  นางสาวนฤมล พจนโพธา 534428416 14 
  นายนฤมติร นามตรง 534428417 15 
  นางสาวนัดดา เกตเุรอืง 534428418 16 
  นางสาวนิตยา เพชรยวน 534428419 17 
  นายบญัชา กลอ่มวงศ ์534428420 18 
  นายปกรณ ์มูลรส 534428421 19 
  นางสาวพชัชา อมดวง 534428422 20 
  นางสาวมณฑริา พ่วงจนิดา 534428423 21 
  นางสาวมะลวิลัย ์บตุรด ี534428424 22 
  นายยุทธการ ดาม ี534428425 23 
  นางสาววรารตัน ์ประทมุศรขีจร 534428426 24 
  นางสาววรศิรา ลปิิกรรศัม ี534428427 25 
  นางสาววาสนา ศรเีงนิงาม 534428428 26 
  นางสาวศริริตัน ์เจรญิชนม ์534428429 27 
  นางสาวศริลิกัษณ ์ศรทีองสขุ 534428430 28 
  นางสาวสกาวเดอืน หนูอน้ 534428431 29 
  นางสาวสชุาดา สงิหป์ระเสรฐิ 534428432 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายสชุนิ คูค่รองทรพัย ์534428433 31 
  นางสาวสนิุสา เอีย่มสอาด 534428434 32 
  นายสรุศกัดิ ์พลอยสขุ 534428435 33 
  นายอนันต ์เณรแตง 534428436 34 
  นางสาวอนุสรา เสอืเหลอืง 534428438 35 
  นายณเพชร เทพจกัรนิทร ์534428439 36 
  นายอลงกรณ ์ศรเีตชานุพงศ ์534428440 37 
  นางสาวอจัฉรา พมิผาสดุ 534428441 38 
  นายกฤษฎา ธเนศนิตย ์534428444 39 
  นายจกัรกฤษ อดลุยฤทธิ ์534428445 40 
  นายตณิณภพ มลคลํา้ 534428446 41 
  นายนิรตั ประสพเย็น 534428447 42 
  นายยุทธนา เหรยีญทอง 534428448 43 
  นางสาวรจุริา น่ิมนอ้ย 534428449 44 
  นางสาวลลติา สายพงศร์ะว ี534428450 45 
  นางสาววนัีส บญุพทิกัษส์กลุ 534428452 46 
  นางสาวศริวิรรณ อกัษร 534428453 47 
  นางสาวสกุลัญา รุน่อยู ่534428454 48 
  นายสเุชาว ์มป่ิีน 534428455 49 
  นายอานันท ์เจรญิชนม ์534428456 50 
  นางสาวกนิษฐา เทพทบัทมิ 534428457 51 
  นางสาวเพชรรตัน ์วงศพ์ชิติ 534428458 52 
  นายสทุธสินัต ์มูลทองตน 534428459 53 
  นางสาวจริาพชัร พลอยบา้นแพว้ 534428461 54 
  นายกติต ิโคจรยิาวฒัน ์534428463 55 
  นางสาวโยธกาญจน ์ดาม ี534428464 56 
  นายกติตกิลุ ดวงราษ ี534428465 57 
  นายวทญั� ูดอนปานไพร 534428466 58 
  นายบดพีตัร หงษม์จัฉา 534428467 59 
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