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รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4064 อ. ธนาณตั ิกลา้หาญ 
สาขาวชิา การจดัการโลจสิตกิส ์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ หลายชไูทย 534444101 1 
  นางสาวกรณิศา คศูรเีทพประทาน 534444102 2 
  นายกฤษณะ วทิยายนต ์534444103 3 
  นางสาวกนัทมิา สงวนพนัธุ ์534444104 4 
  นางสาวกนัยารตัน ์คาํมณี 534444105 5 
  นางสาวกลัยรตัน ์ปยุะพนัธ ์534444106 6 
  นางสาวกาญจนา ทองบญุโฑ 534444107 7 
  นายกติตคิณุ ดเีสมอ 534444108 8 
  นางสาวขวญัฤด ีกลบีเมฆ 534444109 9 
  นางสาวขวญัหทยั หอมอดุม 534444110 10 
  นายคมกฤษฏิ ์จติธรรม 534444111 11 
  นายจกัรกฤษณ ์กลิน่สงิห ์534444112 12 
  นายณัฐวฒุ ิโพธิท์อง 534444114 13 
  นางสาวดาราพร นรารตัน ์534444115 14 
  นางสาวทกัษอร เสนจนัตะ 534444116 15 
  นายธาํรงค ์คงกะเรยีน 534444117 16 
  นายนฤดล เกดิแกว้ 534444118 17 
  นางสาวนฤมล สายสกล 534444119 18 
  นายนันทวทิย ์ดษุฎพีฤฒพินัธุ ์534444120 19 
  นางสาวประภาพร ซงัยนืยง 534444121 20 
  นางสาวปวณีา ระโยธ ี534444122 21 
  นางสาวปิยะธดิา บตุรทุ่งนอ้ย 534444123 22 
  นายพลากร จรดล 534444124 23 
  นางสาวพชัชรนิทร ์ประเสรฐิศกัดิ ์534444125 24 
  นางสาวพนัธท์พิย ์สระสม 534444126 25 
  นางสาวรฐัพร เช ือ้กลิน่ 534444127 26 
  นางสาวรุง่จนิดา เหลือ่มเพชร 534444128 27 
  นางสาววชริาภรณ ์วรีะสนัตธิรรม 534444129 28 
  นายวชัระ พวงมาล ี534444130 29 
  นางสาววฒัษดา บญุวฒัน ์534444131 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาววาสนา วเิศษสงิห ์534444132 31 
  นางภวษิยพ์ร พุ่มพวง 534444133 32 
  นายวษิณุ ม่วงทอง 534444134 33 
  นายวฒุวฒัน ์วมิลพนัธ ์534444135 34 
  นายสรวฒุ ิเจง้วฒันพงศ ์534444137 35 
  นายสนัตสิขุ อาจคงหาญ 534444138 36 
  นายสทิธโิชค พลศกัดิ ์534444139 37 
  นางสาวสกุญัญา ปัญจขนัธ ์534444140 38 
  นางสาวสฑุามาศ เตน้พทิกัษ ์534444141 39 
  นายเชษฐเ์จตกาญจน ์มงคลสทุธกิลุ 534444142 40 
  นายสนุทร ธาบรุ ี534444143 41 
  นายสนุทร เอีย่มสภุคักลุ 534444144 42 
  นางสาวสภุาพร แสนไกล 534444145 43 
  นายสรุชยั สะราคาํ 534444146 44 
  นางสาวสลุฉีาย รอดศริ ิ534444147 45 
  นางสาวอรอษุา ทกัษณิโณ 534444148 46 
  นายอรนิทราช บญุมาก 534444149 47 
  นางสาวองัควรา อนิคลา้ย 534444150 48 
  นางสาวเบญจพร ศริพิงษ ์534444151 49 
  นางสาวเบญจวรรณ บญุสวสัดิ ์534444152 50 
  นางสาวเปมกิา สขุสมทวทีรพัย ์534444153 51 
  นางสาวไพรนิทร ์เถนิมงคล 534444154 52 
  นายเสกสรร จลุลา 534444155 53 
  นางสาวเหมอืนฝัน สรอ้ยโสภา 534444156 54 
  นายนิคม ขนิตฐา 534444157 55 
  นางสาวฉนานันท ์บญุลอ้ม 534444158 56 
  นางสาวธดิารตัน ์นิลนาคม่วง 534444160 57 
  นางสาวพมิพช์นก บญุคง 534444161 58 
  นางสาวสตุพิร คุง้ลงึค ์534444162 59 
  นางสาวอมนิตรา เกือ้วงศ ์534444163 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายนิทศัน ์ภทัรดาํเนินสขุ 534444165 61 
  นางสาวหฤทยั สรอ้ยอากาศ 534444166 62 
  นางสาวเบญจวรรณ จงด ี534444167 63 
  นางสาววภิาวรรณ อู๋เวยีงคอย 534444168 64 
  นางสาวกมลทพิย ์บวัศร ี534444171 65 
  นางสาวเรณุกา ตรเีนตร 534444172 66 
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