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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6089 อ. พงษส์นัติ ์ตนัหยง 
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกติตกิร อนิละคร 554418201 1 
  นางสาวกติตภิรณ ์พูนวฒันชยั 554418202 2 
  นางสาวกสุมุา มุลลนุ 554418203 3 
  นางสาวขนิษฐา แกว้ด ี554418204 4 
  นางสาวจนิตหรา เนียมนาค 554418205 5 
  นางสาวจฑุาลกัษณ ์คณุวชัระกจิ 554418206 6 
  นางสาวจฬุามณี คาํพลอย 554418207 7 
  นางสาวชนิดา ตรจีติร 554418208 8 
  นางสาวชลธชิา อนิทรเ์ปลีย่น 554418209 9 
  นางสาวชอ่ผกา เกตทุอง 554418210 10 
  นางสาวชตุมิา สขุภานิด 554418211 11 
  นางสาวณัฐราภรณ ์ดอนสวุรรณ 554418212 12 
  นายณัฐวตัร ยนืยง 554418213 13 
  นางสาวณิชา อาศยั 554418214 14 
  นายทตัพร รุง่เรอืง 554418215 15 
  นางสาวทศันีย ์หาสติพานิชกลุ 554418216 16 
  นางสาวธนารยี ์นาคะนิวษิฐ ์554418217 17 
  นางสาวธมลวรรณ พุ่มฉายา 554418218 18 
  นายธรีะพล เวยีงแกว้ 554418219 19 
  นางสาวนภวรรณ เกดิภู ่554418220 20 
  นายนัฐพงษ ์คยุะกลู 554418221 21 
  นางสาวนิภาพร สงัขป์ระไพ 554418222 22 
  นายนิรวทิธ ์แซล่ิม้ 554418223 23 
  นายเนตพิงศ ์สายกระสนิธุ ์554418224 24 
  นางสาวบญุเอือ้ ทศันา 554418225 25 
  นายปรนิทร ์เกษตรไพสฐิ 554418226 26 
  นายปิยทศัน ์สขุขมัภ ์554418227 27 
  นางสาวปิยรตัน ์บญุม ี554418228 28 
  นางสาวพรประภา กลา้ยประยงค ์554418229 29 
  นางสาวพนัทพิา ทมุวงษ ์554418230 30 
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  นางสาวพสัสนา แสนใจ 554418231 31 
  นางสาวเพ็ญพศิ สาํเนียง 554418233 32 
  นางสาวแพรวมณี ไกรนาค 554418234 33 
  นางสาวมาลวีลัย ์ชา่งเกวยีน 554418235 34 
  นางสาวรวพิร จนัทรแ์ฝก 554418236 35 
  นางสาวลลติา ทรพัยอ์ยู่ 554418237 36 
  นางสาวลดัดาวลัย ์รอดผุย 554418238 37 
  นายวงศกร ปัญจกะบตุร 554418239 38 
  นางสาววรศิรา บญุเสา 554418240 39 
  นายวนัเฉลมิ อนิตะ๊ไชวงค ์554418241 40 
  นายวทิวสั ไพรบงึ 554418242 41 
  นางสาววณีา ใชจ้าํเรญิ 554418243 42 
  นางสาวศศธิร ลลีา 554418244 43 
  นางสาวศภุธดิา ชทูรพัย ์554418245 44 
  นายสถาพร สขุสมบตั ิ554418246 45 
  นางสาวสกุญัญา สญูสิน้ภยั 554418247 46 
  นางสาวสพุรรณษา แสงจนัทร ์554418248 47 
  นางสาวสพุรรณี ศรวีทิกัษ ์554418249 48 
  นายสภุชพี ยงคส์ถติยส์ขุ 554418250 49 
  นางสาวสภุสัสรา มะลคิง 554418251 50 
  นางสาวสภุาพร ออ่นละมยั 554418252 51 
  นางสาวสรุสิา ซนิเฮง 554418253 52 
  นางสาวหน่ึงฤทยั มาลาพรรณวด ี554418254 53 
  นายอดศิกัดิ ์บญุศรสีอาด 554418255 54 
  นายอภชิาต ิเตชะธรีเดช 554418256 55 
  นางสาวอรอนงค ์บรรเทาทกุข ์554418257 56 
  นางสาวอจัฉราภรณ ์แซเ่จีย่ 554418258 57 
  นางสาวอญัชล ีโลพลพธิ 554418259 58 
  นายอทิธพิล รอ่นอบ 554418260 59 
  นางสาวสขุฤทยั โพธิเ์จรญิ 554418261 60 
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  นางสาวพรพรรณ พลประเสรฐิ 554418262 61 
  นางสาวอมุาภรณ ์ทรพัยผุ์ด 554418263 62 
  นางสาวธนาภรณ ์วงศป์ระภาศร ี554418264 63 
  นายกฤษฎา เตมิคดิ 554418266 64 
  นางสาวอนุสรา เสอืเหลอืง 554418267 65 
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