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รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4007 อ. สมพล สุขเจรญิพงษ ์
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(คอมพวิเตอรธุ์รกจิ)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกรกช สงัขช์ว่ย 534477201 1 
  นางสาวกนกพร รุง่เรอืง 534477202 2 
  นายคมสนั สขุเชงิชาย 534477203 3 
  นางสาวจารวุรรณ ปานสวุรรณ 534477204 4 
  นางสาวจริาพร อาจคงหาญ 534477205 5 
  นางสาวจฑุาภรณ ์ลิม่เจรญิ 534477206 6 
  นางสาวชนากานต ์ชมภนุูช 534477207 7 
  นางสาวชะเอม แสงพทิกัษ ์534477208 8 
  นางสาวฐานะมาศ เนตรอนันต ์534477209 9 
  นางสาวธนวรรณ เพ็งคุย่ 534477210 10 
  นางสาวธนัยพฒัน ์รอดทรพัย ์534477211 11 
  นายนรงฤทธิ ์สงวนพานิช 534477212 12 
  นายนิพนธ ์โพธิเ์ย็น 534477213 13 
  นางสาวนิภาภรณ ์วรรธนผลากรู 534477214 14 
  นางสาวบณัรส มาระเนตร ์534477215 15 
  นางสาวประภาภรณ ์รุง่เรอืง 534477216 16 
  นางสาวปรางคท์พิย ์บญุชยัยะ 534477217 17 
  นายปัญญา ศรนีวล 534477218 18 
  นางสาวปิยฉัตร ทองอว่มใหญ่ 534477219 19 
  นางสาวพรรณนิดา พรหมเชือ้ 534477220 20 
  นางสาวภาสนีิ มณีวงศ ์534477221 21 
  นางสาวมนทดิา ศรสีถานนท ์534477222 22 
  นางสาวมรตันช์นก ศรสีขุ 534477223 23 
  นางสาวมนีา น่วมดว้ง 534477224 24 
  นางสาววรรณิศา จุน่ทอง 534477225 25 
  นายวสนัต ์สงัขป์รดีา 534477226 26 
  นายวชัรนิทร ์เนตรวงค ์534477227 27 
  นายวศิรตุ อยู่พ่วง 534477228 28 
  นางสาวศศวิมิล พนัธป์ระสทิธิเ์วช 534477229 29 
  นายศกัดิเ์ทพ ทามารตัน ์534477230 30 
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  นายศภุพนัธุ ์พวงประเสรฐิศลี 534477231 31 
  นางสาวศภุรตัน ์เกตสุงูเนิน 534477232 32 
  นางสาวศภุาวรี ์จริะชวโรจน ์534477233 33 
  นายสมเจตน ์ปทมุสตูร 534477234 34 
  นางสาวสรวศิ สจัชาต ิ534477235 35 
  นางสาวสทุตัตา เต็มเป่ียม 534477236 36 
  นายอนุพงษ ์แหว้หาญ 534477237 37 
  นางสาวอภริตา ขนุหมืน่ 534477238 38 
  นางสาวอมรรตัน ์กสุลางกรูวฒัน ์534477239 39 
  นางสาวองัคณา รจุกิรอภวิชิญ ์534477240 40 
  นางสาวอษุา อคัคะรสัมโิย 534477241 41 
  นางสาวเบญจมาศ คงนะ 534477242 42 
  นางสาวเปรมฤด ีคงสมุทร 534477243 43 
  นางสาวแพรวพรรณ นุชชาต ิ534477244 44 
  นางสาวโสรญา หาญพุฒ 534477245 45 
  นางสาวรววีรรณ ชาตเิช ือ้ไทย 534477246 46 
  นางสาวเบญจมาศ พนัธแ์กว้ 534477247 47 
  นางสาวภรทพิย ์สรอ้ยมาลยั 534477248 48 
  นางสาวสพุตัรา อยู่หลาบ 534477249 49 
  นายเบญจพล หมิาลยั 534477250 50 
  นางสาวบษุยมาส ชาวไรน่าค 534477251 51 
  นายพสินัต ์ธนาคม 534477252 52 
  นายวรายุทธ แสงรกั 534477253 53 
  นางสาวสทุธดิา ชเูลศิ 534477254 54 
  นายสานิตย ์บญุคุม้ 534477255 55 
  นางสาวสชุามาศ รตันหทยัหรรษา 534477256 56 
  นายกติตณิรงค ์สายรวมญาต ิ534477257 57 
  นายณัฐพงศ ์พึง่ฤทธิ ์534477258 58 
  นางสาวศรอีจัฉรา เสนาะกนั 534477259 59 
  นายอสิระพงษ ์เกยีรตนิฤยุทธ 534477261 60 
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