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รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5022 อ. อฎัศณี เพยีรเจรญิวงศ ์
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(คอมพวิเตอรธุ์รกจิ)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลชนก เนตรประจกัร ์534477101 1 
  นางสาวเปมกิา แป้นเขยีว 534477102 2 
  นางสาวกาญจนา วรรณวงศว์ฒันา 534477103 3 
  นายกติต ิมเีตมิ 534477104 4 
  นายขจรเกยีรต ิกวนิปฐมวงศ ์534477105 5 
  นางสาวคนึงนิจ คงสมัฤทธิ ์534477106 6 
  นายคมสนัต ์จดัคลา้ย 534477107 7 
  นางสาวจรลัญา แกว้เขยีว 534477108 8 
  นางสาวจนิตหรา แสนเทศ 534477109 9 
  นางสาวชนิตสริ ีเร ือ่งลอื 534477110 10 
  นายชานนท ์อบุลแสน 534477111 11 
  นางสาวณัฐนันท ์ทองแดง 534477112 12 
  นายณัฐพล สามคุม้ทมิ 534477113 13 
  นางสาวณัฐวด ีวงษส์ม 534477114 14 
  นางสาวดวงใจ เดชทอง 534477115 15 
  นายธนกร พนัธส์แุด ้534477116 16 
  นางสาวนภสัชล อนิตรา 534477117 17 
  นางสาวนรศิรา ศรศีกัดา 534477118 18 
  นายประจกัษ ์สงัขศ์ริ ิ534477119 19 
  นางสาวประภาภทัร ์ธนถาวรวฒัน ์534477120 20 
  นางสาวปราณีต อํ่าทรพัย ์534477121 21 
  นายปัญญากร อาชาประเสรฐิ 534477122 22 
  นางสาวพรพมิล ป่ินเกษร 534477123 23 
  นางสาวรววิรรณ เปลง่ผึง่ 534477124 24 
  นางสาวรุง่ทพิย ์ขวญัยายสพ 534477125 25 
  นายรุง่โรจน ์เกดิโภคา 534477126 26 
  นายวงศธร ลิม้โชตสิกลุชยั 534477127 27 
  นายวสวตัติ ์ปฏพิมิพาคม 534477128 28 
  นางสาววธิญัญา อปัุชฌาย ์534477129 29 
  นางสาวศรวีรรณ คาํศร ี534477130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวศศวิมิล วดันอ้ย 534477131 31 
  นางสาวศริสิรณ ์ปักษา 534477132 32 
  นางสาวสายรุง้ อาจคงหาญ 534477133 33 
  นางสาวสริลิกัษณ ์ช ัน้เล็ก 534477134 34 
  นายสจุนิต ์ไฝเพชร 534477135 35 
  นางสาวสภุตัรา จาํปาสกั 534477136 36 
  นายสเุมธ โพธิท์องเจรญิ 534477137 37 
  นางสาวสรุรีตัน ์ฉ่ําสดใส 534477138 38 
  นายอนุรกัษ ์ขมิน้ทอง 534477139 39 
  นายอภวิฒัน ์ภูส่วสัดิ ์534477140 40 
  นางสาวอรวรรณ พงษว์งั 534477141 41 
  นางสาวอารยา ลิม้เลศิฤทธิเ์จรญิ 534477142 42 
  นางสาวเจนจริา รอดยิม้ 534477143 43 
  นางสาวแสงเทยีน เมอืงนิล 534477145 44 
  นางสาวชลธชิา สาระนัย 534477146 45 
  นางสาวฐติริตัน ์รุง่โรจนท์วรีตัน ์534477147 46 
  นางสาวมณชนก ปรตีปิระสงค ์534477148 47 
  นางสาวจนิตนา บญุมา 534477149 48 
  นางสาววนิดา โชคกติตเิจรญิ 534477150 49 
  นางสาวปนัดดา จนัทาทอง 534477151 50 
  นายศภุโชค อดลุยธรรม 534477152 51 
  นายสราวธุ เยือ่บางไทร 534477153 52 
  นายเทพมณี ชวโรกร 534477154 53 
  นางสาวเพ็ญนภา ทองลอ่ย 534477155 54 
  นายพฒันส์รณ ์ดาํรงศกัดิไ์พศาล 534477156 55 
  นางสาวโสรชา พยคัฆ ์534477157 56 
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