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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4084 อ. แสงแข บุญศริ ิ
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกรตัน ์แซล่ิม้ 554418401 1 
  นางสาวกรองทพิย ์เนตรสวุรรณ 554418402 2 
  นายกษดิสิ โนรสีวุรรณ ์554418404 3 
  นางสาวกาญจนา ทองสขุด ี554418405 4 
  นายกาญฐสทิธิ ์ฤทธิเ์สอื 554418406 5 
  นายคณุานนต ์โสทน 554418407 6 
  นางสาวธญัวรตัน ์เหมอืนวงศทํ์า 554418408 7 
  นางสาวจริชัยา พงษช์า้ง 554418409 8 
  นายเจรญิทรพัย ์พรมแยม้ 554418410 9 
  นายฉัตรชยั วรรณเดช 554418411 10 
  นางสาวชยาภสัร ์จรยิานันทพงศ ์554418413 11 
  นายชาตร ีตอ่เตมิพนัธุ ์554418414 12 
  นายณรงคว์ทิย ์พาทนั 554418415 13 
  นางสาวณัฐณี เลยีบทว ี554418416 14 
  นายทตัพงศ ์สภุประดษิฐ ์554418417 15 
  นางสาวทพิวลัย ์นันตะสคุนธ ์554418418 16 
  นางสาวธนภรณ ์สงิหโ์ตงาม 554418419 17 
  นายธนิต บญุมาแยม้ 554418420 18 
  นางสาวธมนวรรณ ดเีทศ 554418421 19 
  นายธญัญะ พศิวงษ ์554418422 20 
  นางสาวธดิารตัน ์เตาะเจรญิยิง่ 554418423 21 
  นายนคมัพร พสินินาวงษ ์554418424 22 
  นางสาวนงลกัษณ ์สายประสทิธิผ์ล 554418425 23 
  นางสาวนรศิรา อําพนัแสง 554418426 24 
  นางสาวนํา้ฝน ชอ่เหมอืน 554418427 25 
  นางสาวนิศาชล ยนิด ี554418428 26 
  นางสาวนิสาชล นาคแยม้ 554418429 27 
  นายปิยมติร พลเสน 554418430 28 
  นางสาวผกามาศ เขยีวสะอาด 554418431 29 
  นางสาวพาฝัน ผุยชาดาํ 554418432 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายเพทาย คลํา้ชานา 554418433 31 
  นางสาวไพลนิ เปรณุาวนิ 554418434 32 
  นายภานุวฒัน ์ปฐมสทิธพิาณิช 554418435 33 
  นางสาวมณีตะวนั พบชยัภมู ิ554418436 34 
  นางสาวรจณา สามงามอนิทร ์554418437 35 
  นางสาวรชัชนก รุง่แจง้ 554418438 36 
  นางสาววงเดอืน ปจนัทร 554418439 37 
  นางสาววรรนิษา ขนัทองด ี554418440 38 
  นางสาววชัราภรณ ์สวสัดิพ์นัธ ์554418441 39 
  นางสาววชัรนิทร ์ศรดีว้ง 554418442 40 
  นายวฒันพงศ ์หว้ยหงษท์อง 554418443 41 
  นางสาววาสนีิ เพยีรผล 554418444 42 
  นางสาววภิารตัน ์กลิน่มณฑา 554418445 43 
  นางสาววมิล เอ่งเกยีะ 554418446 44 
  นางสาวศรสีมร ซิม้สกลุ 554418448 45 
  นางสาวศศธิร บวัเรอืง 554418449 46 
  นางสาวศภุนิศ ชืน่จติไพศาล 554418450 47 
  นายสหสัชยั พสินินาวงษ ์554418451 48 
  นางสาวสรินิดา ถาวรกรีต ิ554418452 49 
  นางสาวสริริตัน ์พมิพส์วุรรณ 554418453 50 
  นายสกุฤษฏิ ์รตันสภุา 554418454 51 
  นางสาวสพุชิชา เซ ีย่งฉิน 554418455 52 
  นางสาวสภุาพร ยนิด ี554418456 53 
  นางสาวสภุาวด ีซิม้สกลุ 554418457 54 
  นางสาวอมรา ดษิฐก์ระจนั 554418458 55 
  นางสาวอญัชล ีทองคาํ 554418459 56 
  นางสาวอาภากร ศริสิม 554418460 57 
  นางสาวทศันีย ์สบืพลาย 554418461 58 
  นางสาววชิดุา เต็มองหลา้ 554418462 59 
  นางสาวอรนิญา สงิหผ์งาด 554418463 60 
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  นางสาวกาญจนา ป่ินสริสินุทรกลุ 554418464 61 
  นางสาวขวญัฤด ีสนิทรพัย ์554418465 62 
  นางสาวอทุยัวรรณ อนุวฒันต์ระกลู 554418466 63 
  นางสาววารษิา แสงทอง 554418467 64 
  นายกฤตกร อําไพ 554418468 65 
  นางสาวสภุชัชา คาํมภีกัด ี554418469 66 
  นายอดศิร ภูเ่กต ุ554418470 67 
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