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รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4024 อ. ขวญัยุพา ศรสีวา่ง 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(คอมพวิเตอรธุ์รกจิ)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกกร แชม่เล็ก 534477301 1 
  นางสาวกนัตมิา แซต่นั 534477302 2 
  นายกติกิรณ ์คงโต 534477303 3 
  นายจกัรกฤษณ ์ดอกไม ้534477304 4 
  นางสาวฉัตรลดัดา กาพยแ์กว้ 534477305 5 
  นางสาวณัฐกมล แตงเอีย่ม 534477306 6 
  นางสาวดษุณี ตามา 534477307 7 
  นายธนวฒุ ิใจซือ่ 534477309 8 
  นางสาวธนาพร สขุเอีย่ม 534477310 9 
  นายธนาวฒุ ิชืน่ชนั 534477311 10 
  นายธรีนัย บญุป่ัน 534477312 11 
  นายธรีะพงษ ์มาพร 534477313 12 
  นายปิยะ เลีย่วตระกลู 534477314 13 
  นายพงศธร เมฆสวุรรณ 534477315 14 
  นางสาวพรเพชร โพธิร์กัษา 534477316 15 
  นางสาวพรรณิภา คาํประเสรฐิ 534477317 16 
  นางสาวมณฑกานต ์ชอ้ยเชือ้ด ี534477318 17 
  นางสาววรรษมน ตดิยงค ์534477319 18 
  นางสาววราภรณ ์เผ่าเสน 534477320 19 
  นายวลัลภ หสัช ู534477321 20 
  นางสาววาสนา นุชนาท 534477322 21 
  นางสาววภิาว ีเข็มเจรญิ 534477323 22 
  นางสาววสิษิฐา ตณัฑะเตมยี ์534477324 23 
  นายวฒุชิยั จติตป์ระเสรฐิ 534477325 24 
  นายศรายทุธ ดสีวาสดิ ์534477326 25 
  นางสาวศรินิทพิย ์กมสงิห ์534477327 26 
  นายสมาพล แผ่นทอง 534477328 27 
  นางสาวสายฝน คงคาหลวง 534477329 28 
  นางสาวสนิุสา ทองจติร ์534477330 29 
  นางสาวสภุาภรณ ์ดวงดาํ 534477331 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายสรุเชษฐ ์พรประสทิธิแ์สง 534477332 31 
  นายสรุพงษ ์เหมอืนใจ 534477333 32 
  นางสาวอรญัญา อภลิาภพนัธุ ์534477334 33 
  นางสาวอทุยัทพิย ์สามงาม 534477335 34 
  นางสาวเกษราภรณ ์สขุเอีย่ม 534477336 35 
  นายเจตพร เจอกาศ 534477337 36 
  นางสาวเมศติรา ปยุงาม 534477338 37 
  นายโมไนย แกว้บวัผนั 534477339 38 
  นางสาวพสัราภรณ ์ภริมยภ์ู ่534477340 39 
  นายธนวฒัน ์แกว้สระแสน 534477341 40 
  นายธรีพล ขาํด ี534477342 41 
  นายธนกฤต โตะ๊ปลืม้ 534477343 42 
  นางสาวเพชรรว ีรอดรกัษาทรพัย ์534477344 43 
  นางสาวพรนรนิทร ์บ่อทรพัย ์534477345 44 
  นายภญิโญ จนัทรโ์ชต ิ534477346 45 
  นางสาวจนิตนา แสนใจธรรม 534477347 46 
  นางสาวนํา้ฝน วฒันเจรญิ 534477348 47 
  นางสาวอษุณี สนัตเิกสร ี534477349 48 
  นายเอกมงคล คาํจนัทร ์534477350 49 
  นางสาวพรรณธภิา ใจเอือ้ย 534477351 50 
  นายกณัชพุงศ ์สกลเกยีรต ิ534477352 51 
  นายอนิรทุธิ ์ยะนิล 534477353 52 
  นายณภทัรพนธ ์ศนัสนะพทิยากร 534477354 53 
  นายจติรกร ลอ้กติตกิลู 534477355 54 
  นายชยัวฒัน ์จนัทรเ์จมิ 534477356 55 
  นายโอภาส ชนิสขุ 534477357 56 
  นายพลวฒัน ์นิลเพ็ชร ์534477358 57 
  นางสาวทศันีย ์กจิจานุลกัษณ ์534477359 58 
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