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รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5060 อ. ธนพล ฐานารยิชยั 
สาขาวชิา ธุรกจิระหวา่งประเทศ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายจริวฒัน ์ภคัตวงสนิ 534479101 1 
  นายชวนากร ประเสรฐิ 534479102 2 
  นางสาวชชัชญา กติตนธ์ญัธร 534479103 3 
  นายฐากร อิม่ทรพัย ์534479104 4 
  นางสาวนภามาศ ปิยะพนัธ ์534479106 5 
  นางสาวบศุรา ธรีะเสถยีร 534479108 6 
  นางสาวปัณณพร เล็กประเสรฐิ 534479109 7 
  นางสาวพจนา เลศิศกัดิศ์รสีกลุ 534479110 8 
  นางสาวพรสดุา บชูา 534479111 9 
  นางสาวมนันยา ยนืยง 534479112 10 
  นางสาววภิาวรรณ แซล่ิม้ 534479113 11 
  นางสาวศศธิร คงแจง้ 534479114 12 
  นางสาวศศธิร รกัอู ่534479115 13 
  นางสาวสกุญัญา บญุกศุล 534479116 14 
  นางสาวสภุาพร ดยีอดยิง่ 534479117 15 
  นายอทิธเิดช หลายเจรญิ 534479118 16 
  นางสาวไอลดา ชยัศรสีมุทร 534479119 17 
  นางสาวจติรลดา วงษช์ ืน่ 534479121 18 
  นางสาวจฑุามาศ อบุลสวุรรณ 534479122 19 
  นางสาวเพ็ญนภา จาํปาคาํ 534479123 20 
  นางสาวอฐัจมิา หอยสงค ์534479124 21 
  นางสาวอรทยั พงษภ์ทัรากร 534479125 22 
  นายกติตโิชต ิหมั่นเพยีรสขุ 534479126 23 
  นายชาํนิ ชยัโคตร 534479127 24 
  นางสาววนิดา เภาดว้ง 534479128 25 
  นางสาวกฤตยา จยุะโส 534479129 26 
  นายกฤษพล สธุาพจน ์534479130 27 
  นางสาวครษิฏา บานพบัทอง 534479131 28 
  นางสาวจฬุาลกัษณ ์รุง่เรอืง 534479132 29 
  นายชลธาร แสงจนัทร ์534479133 30 
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  นางสาวดาวประกาย พนัธม์ ี534479134 31 
  นางสาวนัฐกา พรแสน 534479135 32 
  นางสาวนันทยิา ไขมุ่ก 534479136 33 
  นางสาวมณีกานต ์นิภาพรนิวฒัน ์534479137 34 
  นายรงัสรรค ์ศาลา 534479138 35 
  นายวทญั� ูวฒุโิอสถ 534479139 36 
  นายวฒันา จนัทครีเีขต 534479141 37 
  นายวนัฉัตร เดชมาก 534479142 38 
  นางสาวสพุตัรา คงเจรญิ 534479143 39 
  นางสาวสภุาณี จริาทวิฒันากลุ 534479144 40 
  นางสาวเสาวด ีอนิทรพ์งษ ์534479145 41 
  นายอนุสรณ ์จโูพธิแ์กว้ 534479146 42 
  นายอรรถพล พรหมม ิ534479147 43 
  นายกฤษณะพงษ ์ยงัแหยม 534479148 44 
  นางสาวกลัตมิา คลิง้ทอง 534479149 45 
  นางสาวแกว้ตา ชยัรกัษา 534479150 46 
  นางสาวขนิษฐา บณุยประทปีรตัน ์534479151 47 
  นางสาวณัฐฐา ปันนาผล 534479152 48 
  นายณัฐพงษ ์ปาละวงษ ์534479153 49 
  นายณัฐพล สะสมทรพัย ์534479154 50 
  นางสาวนันทพร เช ือ้ฮอ้ 534479156 51 
  นางสาวปิยะวรรณ กางทา 534479157 52 
  นางสาวพชัร ีเกดิสาํราญ 534479159 53 
  นายวาสเุทพ สงัขเ์งนิ 534479162 54 
  นางสาวสกลุทพิย ์ทองส ี534479163 55 
  นางสาวสถิาพร หนูอนั 534479164 56 
  นางสาวสเุมธา ไทรชมภ ู534479165 57 
  นายอรรถพล บวัเบา 534479166 58 
  นางสาวกนกวรรณ จนัทรวงศ ์534479167 59 
  นางสาวกมลวรรณ กิม่เพ็ชร 534479168 60 
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  นางสาวกญัญา โฉมยงค ์534479169 61 
  นางสาวธนาภรณ ์บาททอง 534479170 62 
  นายธรีวฒัน ์ปัธวนิ 534479171 63 
  นายปองพล คุม้เป่ียม 534479172 64 
  นางสาวปณุยวรี ์วรพฒันท์วโีชค 534479173 65 
  นางสาวผุสชา มุสแิดง 534479174 66 
  นางสาวยุพา สระทองดว้ง 534479175 67 
  นางสาววรรณศริ ิเดชป้อง 534479176 68 
  นางสาววนัทนี บญุมา 534479177 69 
  นางสาวสดิาพร กว๊ยประเสรฐิ 534479178 70 
  นางสาวสณิุสา กอสนาน 534479179 71 
  นางสาวสนุทร ีป๊ิกเหมน้ 534479180 72 
  นางสาวขวญัฤทยั ลีเ้กษร 534479181 73 
  นายชานนท ์รุง่กลิน่ 534479182 74 
  นางสาวณภทัร สามบญุศร ี534479183 75 
  นางสาวพตัรทราวด ีศรจีนัทรท์อง 534479185 76 
  นายศราวฒุ ิชอบเจรญิ 534479187 77 
  นายศภุชยั ศรหีาทบั 534479188 78 
  นางสาวนฤมล แซล่ิม้ 534479189 79 
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