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รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4063 อ. วนัเพญ็ คงวฒันกลุ 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การเงินการธนาคาร)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ เซ ีย่งอึง๋ 534447101 1 
  นางสาวกรรณิกา จุย้เบีย้ว 534447102 2 
  นางสาวกลกิา เก็งวเิชยีรไชย 534447103 3 
  นางสาวกณัทมิา ไชยฤทธิ ์534447104 4 
  นางสาวขนิษฐา ดว้งตอ้ย 534447105 5 
  นางสาวขวญัทชิา ชืน่เทศ 534447106 6 
  นางสาวจรวยพร ร ืน่นุสาร 534447107 7 
  นางสาวจรยิา ธาตทุอง 534447108 8 
  นางสาวจนัจริา มาผาสขุ 534447109 9 
  นายจนัทรท์พิย ์แยม้ศริ ิ534447110 10 
  นางสาวชตุญิาพฐั ลอ่งชมุ 534447111 11 
  นางสาวฐติพิร คลอ้ยเหลอื 534447112 12 
  นางสาวฑฆิมัภรณ ์ยอดสวสัดิ ์534447113 13 
  นางสาวณมน บํารงุชน 534447114 14 
  นางสาวณัฐพร อยู่เต็มสขุ 534447115 15 
  นางสาวดลญา เลีย้งอํานวย 534447116 16 
  นายธนรชัต ์ท่าไว 534447117 17 
  นางสาวจริปรยีา นิลกลดั 534447118 18 
  นางสาวนารรีตัน ์วอนวฒันา 534447119 19 
  นางสาวนิตกิาร บวับาน 534447120 20 
  นางสาวบญุฑรกิกา สดุแน่น 534447121 21 
  นางสาวปภาดา บญุฤทธิ ์534447122 22 
  นางสาวปรยีานันท ์เกษ ี534447123 23 
  นางสาวปรยีาภรณ ์บญุยงั 534447124 24 
  นางสาวปิยะดา แสนใจวฒุ ิ534447125 25 
  นางสาวปียานี สระทองม ี534447126 26 
  นางสาวพรทพิย ์บญุเรอืง 534447127 27 
  นายพรี ์ศรเีมธากลุ 534447128 28 
  นายภาคภมู ิสวา่งด ี534447129 29 
  นางสาวรตันาภรณ ์สขุเถือ่น 534447131 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวฤดพีร แกว้บงัวนั 534447132 31 
  นางสาววาสนา ตัง้ชยัธรรม 534447133 32 
  นางสาวศศธิร ทองคลํา้ 534447135 33 
  นางสาวศรินิทพิย ์เตยีวสกลุ 534447136 34 
  นางสาวศวิพร จติเจนสวุรรณ 534447137 35 
  นายสารชั สาครขาํ 534447138 36 
  นางสาวสาวติร ีนาคประเสรฐิ 534447139 37 
  นางสาวสาวติร ีสาเนียม 534447140 38 
  นางสาวสนีุรตัน ์ฉัตรเตีย้ม 534447143 39 
  นางสาวสปุรยีา ยางสวย 534447144 40 
  นางสาวสภุาพรรณ ์มิง่ขวญั 534447145 41 
  นางสาวอรสิา พนัธป์ระชา 534447146 42 
  นายอคัรนันท ์ทพิยพ์านทอง 534447147 43 
  นางสาวเบญจวรรณ ทองดอนเกรอืง 534447148 44 
  นางสาวแสงระว ีแซแ่ต ้534447149 45 
  นางสาวกาญจนา เรอืนประโคน 534447150 46 
  นางสาวกาญจนา คงรุม่รวย 534447151 47 
  นางสาวปราณปรญีา จนิดากลุ 534447152 48 
  นางสาวชลลดา นิยมรตัน ์534447154 49 
  นางสาวพมิพล์กัษณ ์กลุลลีาชยั 534447155 50 
  นางสาวอนงคน์าถ จอมวนั 534447156 51 
  นางสาวขวญัฤด ีทรศพัท ์534447157 52 
  นางสาวสพุรรณี อ่อนนอ้ม 534447158 53 
  นางสาวปรติตา ศรปีระภา 534447159 54 
  นางสาววภิาดา ลิม้ศริ ิ534447160 55 
  นายโสภณ ตณัฑไ์พบลูย ์534447161 56 
  นายประณต พรายนํา้เพชร 534447162 57 
  นางสาวศรินิภา อว่มทรพัย ์534447163 58 
  นางสาวพชรวรรณ รมณียชาต ิ534447164 59 
  นางสาวณิชาพร ทะทา 534447165 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาววภิารตัน ์บญุวเิชยีร 534447166 61 
  นางสาวธารณีิ เนียมหอม 534447167 62 
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