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รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5087 ดร. หรรษา คลา้ยจนัทรพ์งษ ์
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกรองทอง คานภ ู534428501 1 
  นายกฤษดา ดษุรกัษ ์534428502 2 
  นางสาวจรสัศร ีตาลทรพัย ์534428503 3 
  นายชชัวาลย ์จัน่ไรข่งิ 534428504 4 
  นายชานนท ์กาฬภกัด ี534428505 5 
  นายชนิทศั วมิลรตัน ์534428506 6 
  นางสาวณัฐชยา สขุพูล 534428507 7 
  นายณัฐพงศ ์พลายระหาร 534428508 8 
  นายณัฐพล วรบตุร 534428509 9 
  นายณัฐพล แสนคาํ 534428510 10 
  นางสาวธนาภรณ ์แทนเทอืก 534428511 11 
  นายนควธุย ์บํารงุเรอืน 534428512 12 
  นายนาวนิ ศรจีนัทรอ์นิทร ์534428513 13 
  นางสาวนํา้ออ้ย เผอืกแตงพนัธ ์534428514 14 
  นายบญัชา โตง้หนองกบ 534428515 15 
  นางสาวบศุรา รุง่สวา่ง 534428516 16 
  นายปิยะพงษ ์ทองเชือ้ 534428517 17 
  นายภควสั เพชรนิล 534428518 18 
  นายภาคภมู ิทบัทมิ 534428519 19 
  นางสาวภารด ีเตชตตจินิดา 534428520 20 
  นางสาววาตกิานต ์กสกิรรม 534428522 21 
  นางสาววาล ีเสนไสย ์534428523 22 
  นางสาววลิาวลัย ์รอดสดใส 534428524 23 
  นายววิฒันช์ยั เจษฎากานต ์534428525 24 
  นางสาววรีกานต ์กสกิรรม 534428526 25 
  นายศราวฒุ ิดอนงาม 534428527 26 
  นายศริศิกัดิ ์ทองพระขนัธ ์534428528 27 
  นางสาวสมพร วทิยาสทุธเิกษม 534428529 28 
  นางสาวสมลกัษณ ์บญุทรง 534428530 29 
  นางสาวสรุารตัน ์ฤทธิไ์ธสง 534428531 30 
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  นางสาวสรุรีตัน ์มาตจนิดา 534428532 31 
  นางสาวสวุมิล พาวงค ์534428533 32 
  นายอภสิทิธิ ์ดสิคุม้ 534428534 33 
  นายอรรถชยั พรรณเทว ี534428535 34 
  นางสาวองัคณา สมีาสง่เสรมิ 534428536 35 
  นางสาวอารดา เพ็ชรนอ้ย 534428537 36 
  นางสาวแป้ง สขุมาก 534428538 37 
  นายกติตวิฒัน ์แกว้เขยีว 534428539 38 
  นายสรายุทธ จลุเจรญิดลุย ์534428540 39 
  นายอนันต ์แสนคาํ 534428541 40 
  นางสาวอาเมยเ์รยี สาเมา๊ะ 534428542 41 
  นางสาวสนิุศา สายสาหรา่ย 534428543 42 
  นายการณุ ไกรวลิาศ 534428544 43 
  นายชานุวมัน ์บญุมา 534428545 44 
  นายไชยวฒัน ์ไพศาลพฒันกจิ 534428546 45 
  นายนฤพล บญุป้องชพี 534428547 46 
  นางสาวนุชรด ีมารุง่ 534428548 47 
  นายมนตร ีชมภศูร ี534428550 48 
  นายวรวฒุ ิเร ิม่ยนิด ี534428553 49 
  นางสาววไิลพร เตยีวหนุ 534428554 50 
  นางสาวศรินิภา ศรสีวา่ง 534428555 51 
  นายสามารถ สอดแสงอรณุงาม 534428556 52 
  นางสาวสาวณีิ สงัมุกจิ 534428557 53 
  นายสภุโชค แพรธาํรงกลุ 534428558 54 
  นายอภชิาต ิเหลอืงยั่งยนื 534428559 55 
  นายณัฐพล วงคส์ทุธ ิ534428560 56 
  นางสาวรจุริาพร สารแดง 534428561 57 
  นายอรรถพล วอ่งสวสัดิภ์กัด ี534428562 58 
  นางสาวสรุณีิ อนิทนชติจุย้ 534428563 59 
  นายมารตุ ชมภพูงศ ์534428565 60 
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