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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4118 อ. วลัลภา วชิะยะวงศ ์
สาขาวชิา ธุรกจิระหวา่งประเทศ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกรองกาญจน ์อน้ตลบ 554479101 1 
  นายกฤตเมธ ฟักเขยีว 554479102 2 
  นายกมัปนาท เป่ียมญาต ิ554479103 3 
  นางสาวกานดา อนิทศร 554479104 4 
  นายกติตพล ยนืยง 554479105 5 
  นายเกรยีงไกร สทิธชิยักาญจน ์554479106 6 
  นางสาวเขมประภทัร สทุธวิงษศ์า 554479107 7 
  นางสาวจนัจริา ภูเ่ทศ 554479108 8 
  นางสาวจริาพร บญุแจ ้554479109 9 
  นางสาวเจม ผูกนอ้ย 554479110 10 
  นางสาวญาดา เขยีวสลบั 554479111 11 
  นายฐติธิชั พชิยัยุทธ 554479112 12 
  นายณัฐภทัร ศรนีาคเอีย้ง 554479113 13 
  นางสาวณัฐวด ีทองเต็ม 554479114 14 
  นางสาวดลหทยั ประทกัษก์ลุวงศา 554479115 15 
  นางสาวทศันีย ์กองทอง 554479116 16 
  นายทวิา ทองบญุโท 554479117 17 
  นายธนชยั น่ิมแยม้ 554479118 18 
  นางสาวธนพร ป้อมคาํ 554479119 19 
  นางสาวธนาภา สบืพลาย 554479120 20 
  นางสาวธญัธติา ศรบีญุญะ 554479121 21 
  นางสาวธญัลกัษณ ์จงสขุศริ ิ554479122 22 
  นางสาวธดิารตัน ์คาํด ี554479123 23 
  นายธรีพล ใจบญุ 554479124 24 
  นางสาวนงลกัษณ ์คนอยู่ 554479125 25 
  นางสาวนฤมล กติกิาญจน ์554479126 26 
  นายนิต ิบญุเพ็ญ 554479127 27 
  นางสาวนีรกาญจน ์เทพกร 554479128 28 
  นางสาวปณัชชก์มล จริเมธาธนนันท ์554479130 29 
  นางสาวปพชัรส์ญิา องักรพูชิยะ 554479131 30 
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  นายประภาส ตดิดาํ 554479132 31 
  นางสาวปิยะพร พทิยากลู 554479133 32 
  นายปิยะวฒัน ์บญุทรง 554479134 33 
  นางสาวพรพนา นิอาวรณ ์554479135 34 
  นางสาวพรรณนลนิ สวุรรณนิกขะ 554479136 35 
  นางสาวพชัรพร เจยีงสกลุ 554479137 36 
  นายพานุทศัน ์ศรทียั 554479138 37 
  นางสาวพชิาณี รจุจนเวท 554479139 38 
  นางสาวพมิพช์นก พุทธาราม 554479140 39 
  นางสาวพรีนุช แสงพทิกัษ ์554479141 40 
  นางสาวเพชรรตัน ์ปัดทมุ 554479142 41 
  นางสาวรสพร คาํพบิลูย ์554479143 42 
  นางสาวรตัตกิาล บวัยั่งยนื 554479144 43 
  นางสาวรุง่รตัน ์นิลรตัน ์554479145 44 
  นางสาววารนิทร ์พณินุวตัร 554479146 45 
  นางสาววาสติา ประกอบแกว้ 554479147 46 
  นายวษิณุ หอมทอง 554479148 47 
  นางสาวศจกิา เพรยีวสามพราน 554479149 48 
  นางสาวศรจีรญิญา ผมหอม 554479150 49 
  นางสาวศรินิทพิย ์กมสงิห ์554479151 50 
  นางสาวศวิพร ไมตรมีติร 554479152 51 
  นางสาวสวติตา อุน่ศริ ิ554479154 52 
  นางสาวสาวณีิ โพธิแ์กว้ 554479155 53 
  นายสริวชิญ ์ศกัดิท์องหน 554479156 54 
  นายสกุฤษฏิ ์ศรปีระโคน 554479157 55 
  นางสาวสกุญัญา มาเขยีว 554479158 56 
  นางสาวสจุาร ีสพุร 554479159 57 
  นายสรุสทิธิ ์ระดาฤทธิ ์554479160 58 
  นางสาวสวุชิชา ทองหลอม 554479161 59 
  นายเสน่ห ์ดอนไพรเพชร ์554479162 60 
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  นางสาวอรวรรณ ทฆิมัพรทพิย ์554479163 61 
  นางสาวอรสา ดษิยิม้ 554479164 62 
  นางสาวอรณีุ เชยีงของ 554479165 63 
  นางสาวอารยา ฉิมพลทีวกีลุชยั 554479166 64 
  นายกรวชิญ ์มนัสปัญญากลุ 554479167 65 
  นางสาวชตุมิา เชาวเ์ฉียบ 554479168 66 
  นางสาวนาสกิา ไพรสงบ 554479169 67 
  นางสาวสรชา เจรญิสนิ 554479170 68 
  นางสาวอษุณี รกัษาด ี554479171 69 
  นางสาวธนพร แรร่ ี554479172 70 
  นางสาวนุจรนิทร ์สะอาด 554479173 71 
  นางสาวสริธีร สขุสราญ 554479174 72 
  นางสาวอณัศยา สแีดง 554479175 73 
  นางสาวขนิษฐา เครอืเนตร 554479176 74 
  นายวทัธกิร อภชิยัวชัร 554479177 75 
  นางสาวจฑุารตัน ์จนัทรล์อย 554479178 76 
  นางสาวพฤกษา เขาแกว้ 554479179 77 
  นางสาวดลยา ครองระวะ 554479180 78 
  นายวรธน พงษศ์กัดิ ์554479181 79 
  นางสาวนภาพร แซเ่อีย้ว 554479182 80 
  นางสาวสนิุสา แสวงหา 554479183 81 
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