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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4033 ดร. ไพรชั มากกาญจนกลุ 
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกกาญจน ์ชอ้ยเครอื 554418501 1 
  นางสาวกนกกาญจน ์สวนาการณ ์554418502 2 
  นางสาวกนกพร นรญัดา 554418503 3 
  นางสาวกรรณิกา สขุพุ่มพวง 554418504 4 
  นางสาวกรรณิการ ์พมิพเ์จรญิ 554418505 5 
  นายกรวชิญ ์วฒุกิลุ 554418506 6 
  นายกฤษฎา สนนาค 554418507 7 
  นางสาวเกศนีิ วนัด ี554418508 8 
  นางสาวจรรยา สระกบแกว้ 554418509 9 
  นายจริดล โกกลุ 554418511 10 
  นางสาวจริวรรณ ทองโปรง่ 554418512 11 
  นางสาวจริาพร วมูิลชาต ิ554418513 12 
  นางสาวเจนจริา กลิน่เกษร 554418515 13 
  นางสาวชลธชิา นาคสมพนัธ ์554418516 14 
  นางสาวชชัฎาภรณ ์เสนาพล 554418517 15 
  นางสาวฐติากร สบืศกัดิ ์554418518 16 
  นายฐริะศกัดิ ์ตัง้วฒันสมบรูณ ์554418519 17 
  นางสาวณัฐชา สาระนัย 554418520 18 
  นายณัฐพงศ ์คิม้โน 554418521 19 
  นางสาวณิชารยี ์เอือ้บญุมสีริ ิ554418522 20 
  นายดษิวนิ ฉิวเฉ่ือย 554418523 21 
  นางสาวธนพร จนัทรฉ์าย 554418524 22 
  นางสาวธนัชพร ปยุะพนัธ ์554418525 23 
  นายธรีภทัร ธรรมสาล ี554418526 24 
  นายธรีศกัดิ ์กลัน่ภมูศิร ี554418527 25 
  นางสาวนภาพร จนัทรบ์ตุร 554418528 26 
  นางสาวนฤมล ออ้มคาํ 554418529 27 
  นางสาวนันทพร อ่วมนอ้ย 554418530 28 
  นางสาวนิตยา ใจแกว้ท ิ554418531 29 
  นางสาวนิภาพร สรงพรมทพิย ์554418532 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวเพชรรตัน ์บญุมาก 554418533 31 
  นางสาวยุวด ีสหพรอดุมการ 554418534 32 
  นายกฤษณะพงศ ์หวงัชม 554418535 33 
  นางสาวรุง้นภา เมรนิทร ์554418536 34 
  นางสาวฤดมีาศ จนัทรส์อ่งแสง 554418537 35 
  นางสาวลลติตา บญุสม 554418538 36 
  นางสาวลดัดา บญุคุม้ 554418539 37 
  นางสาววรศิรา แสงวนัด ี554418540 38 
  นายวภิพ ปรเีปรม 554418541 39 
  นางสาววภิาพร หงษเ์จรญิ 554418542 40 
  นายวรีพล โชตชิวาลชยั 554418543 41 
  นางสาวศริพิร กงันอ้ย 554418544 42 
  นายสงกรานต ์แซล่ิม้ 554418545 43 
  นางสาวสริพิร ไทยภกัด ี554418547 44 
  นายสทุธชิยั พงษส์พุรรณ 554418548 45 
  นางสาวสพุชัร ีคาํกองแกว้ 554418549 46 
  นางสาวสภุาภรณ ์แซอ่ึง๊ 554418550 47 
  นางสาวสรุยี ์บญุอปุถมัภก์ลุ 554418551 48 
  นายเสกสรร ดอนละไพร 554418552 49 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์ทบัทมิ 554418553 50 
  นางสาวหทยั มกัมสีขุ 554418554 51 
  นายอดศิร ภูเ่กต ุ554418555 52 
  นางสาวอรนิภา วงจัน่แกว้ 554418556 53 
  นางสาวอรสิา อําไพ 554418557 54 
  นางสาวอลษิา ชา้งเพชร 554418558 55 
  นายอาจหาญ ปรพูีล 554418559 56 
  นางสาวอบุลวรรณ พรประสทิธิ ์554418560 57 
  นางสาวกฤตยิา นงนุช 554418561 58 
  นายรว ีศริโิต 554418562 59 
  นางสาวอญัชล ีคาํเงนิ 554418563 60 
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  นายวทัธกิร อภชิยัวชัร 554418564 61 
  นายตณิณภพ มลคลํา้ 554418565 62 
  นางสาววรศิรา ลปิิกรรศัม ี554418566 63 
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