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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5007 ดร. จนัจริาภรณ ์ปานยนิด ี
สาขาวชิา การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกพร ตลบัใหม่ 554469101 1 
  นางสาวกณัฑมาศ อยู่นันต ์554469102 2 
  นางสาวกลัยาณี ป่ินแกว้ 554469103 3 
  นางสาวกานตมิา วรรณะ 554469104 4 
  นางสาวกติยิา ชาํนาญดง 554469105 5 
  นางสาวขนิษฐา ยิม้ใย 554469106 6 
  นางสาวจรชิา วดัแกว้ 554469107 7 
  นายจกัรชยั แกว้แสนชยั 554469108 8 
  นางสาวจนัธมิา สนิทอง 554469109 9 
  นางสาวจรินันท ์สงิหส์รศร ี554469110 10 
  นางสาวจริาภรณ ์บวังาม 554469111 11 
  นางสาวชญานิศ หาญณรงค ์554469112 12 
  นางสาวชลติา คนงาน 554469113 13 
  นางสาวฐติมิา หมป่ีา 554469114 14 
  นางสาวฐติริตัน ์เย็นป ู554469115 15 
  นางสาวณัฐกานต ์ปานสกลุ 554469116 16 
  นายณัฐกจิ ศรเีมอืง 554469117 17 
  นายณัฐพล เขยีวสะอาด 554469118 18 
  นายณัฐวฒุ ิคงกนั 554469119 19 
  นางสาวณิชาภทัร สดุใจชืน้ 554469120 20 
  นายตวงสทิธิ ์คุม้เนตร 554469121 21 
  นายทรงพล ยีโ่ถหุ่น 554469122 22 
  นางสาวธนพร บวัหอม 554469123 23 
  นางสาวธนัยพร ศรปีระเสรฐิ 554469124 24 
  นางสาวนภสร นามถาวร 554469125 25 
  นางสาวนิตยา พุ่มสงวน 554469126 26 
  นางสาวนุสรา มแีสง 554469127 27 
  นางสาวบญุยวยี ์ปลอดโปรง่ 554469128 28 
  นางสาวปณุยวรี ์ศกัดิเ์มอืง 554469129 29 
  นางสาวนิรนิธนร์ตัน ์สดุโสม 554469130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวผุสด ีบู่สามสาย 554469131 31 
  นางสาวพรพรรณ สาลแีกว้ 554469132 32 
  นางสาวพชัราภรณ ์ดาราพรรณ 554469133 33 
  นายพทิกัษพ์งษ ์อ่วมอํ่า 554469134 34 
  นางสาวพยิดา สมหมาย 554469135 35 
  นายภาณุวฒัน ์เศยีรนอก 554469136 36 
  นางสาวภาวณีิ ทองอนิทร ์554469137 37 
  นายยศสกล เหมสงัวาลยก์ลุ 554469138 38 
  นางสาวรตันา โพธิพ์นัทลู 554469139 39 
  นางสาวรุง้ตะวนั ศรกีาํเหนิด 554469140 40 
  นางสาววรรณวษิา ขอพึง่ 554469141 41 
  นางสาววาสนา แซแ่ต ้554469142 42 
  นางสาววไิลลกัษณ ์จนัทรล์งั 554469143 43 
  นางสาวศรนิทพิย ์รตันคงสธุ ี554469144 44 
  นายสจุนิดา บญุเทยีม 554469145 45 
  นางสาวสฑุามาศ สงัขแ์กว้ 554469146 46 
  นางสาวสดุารตัน ์อรา่มตอ้ย 554469147 47 
  นายสทุธพิงษ ์อุ่นคาํ 554469148 48 
  นางสาวสนิุสา บญุดวง 554469149 49 
  นางสาวสพุตัรา จนีโกว๊ 554469150 50 
  นางสาวสภุทัทา จาํเนียร 554469151 51 
  นางสาวสภุารตัน ์ยาดาํ 554469152 52 
  นายสรุศกัดิ ์ป่ินแกว้ 554469153 53 
  นางสาวสวุมิล บญุเสงีย่ม 554469154 54 
  นางสาวอรนิดา แกว้รุง่เรอืง 554469155 55 
  นางสาวอญัชล ีอน้โต 554469156 56 
  นางสาวอมัพร ทองสขุ 554469157 57 
  นางสาวอาภาภรณ ์พวงอนิทร ์554469158 58 
  นางสาวอทุยัวรรณ สงิหล์อ 554469159 59 
  นางสาวธารารตัน ์ทองสขุ 554469160 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกติต ิโคจรยิาวฒัน ์554469161 61 
  นางสาวยุพาภรณ ์ภญิโญ 554469162 62 
  นายสราวธุ ชาวปากนํา้ 554469163 63 
  นางสาวสริพิร ขา่ยแกว้ 554469164 64 
  นายสงิหนาท คุม้กนั 554469165 65 
  นางสาวจฑุามาศ มสีมบรูณ ์554469166 66 
  นางสาวสนัุนทา เหลอืงมงคลไชย 554469167 67 
  นางสาววชัร ีจนิดาวฒุศิกัดิ ์554469168 68 
  นางสาวพไิลพร นวลขาว 554469169 69 
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