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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4023 ดร. ณฐัชามญฑ ์ศรจีาํเรญิ

 สาขาวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวจนิตา มั่งม ี554480105 1 
  นางสาวมนทชิา รุง่เรอืง 554480121 2 
  นางสาวเมสนีิ จนิดาวงค ์554480122 3 
  นายโยธนัฏ พนัธแ์จม่ 554480125 4 
  นางสาวเรวด ีพวงทรพัย ์554480126 5 
  นายสายชล อาจปักษา 554480134 6 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์ทองม่วง 554480141 7 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์รกังาม 554480142 8 
  นายอนุศกัดิ ์ยงปรกึษา 554480144 9 
  นายอาทติย ์ทองหยบิ 554480151 10 
  นางสาวคนึงนิตย ์แผว้ตนั 554480153 11 
  นายกนก ยองขอด 554480201 12 
  นางสาวเกษรา ขวญัด ี554480206 13 
  นางสาวจรสัพร ดอกรกักลาง 554480208 14 
  นางสาวจนัทรเ์พ็ญ แสงนุ่ม 554480209 15 
  นายณัฐชยั บญุเส็ง 554480212 16 
  นางสาวณัฐนันท ์วฒุาพาณิชย ์554480213 17 
  นางสาวณัฐภรณ ์เกตคุาํ 554480214 18 
  นายณัฐวฒุ ิพุ่มพวง 554480215 19 
  นางสาวดาวเรอืง แสงสด 554480216 20 
  นายธนกฤษณกณัฑ ์ไพรสน 554480217 21 
  นายธนิต เสอืกลิน่ 554480218 22 
  นางสาวนลนีิ พึง่ตัง้พนัธุ ์554480219 23 
  นางสาวนํา้ฝน มะลซิอ้น 554480220 24 
  นายนิรตุ หุน่สาระ 554480221 25 
  นางสาวเบญจรกั เทพประสาท 554480223 26 
  นางสาวประภสัสร เงนิงาม 554480224 27 
  นางสาวประภสัสร ภูร่ะหง 554480225 28 
  นายประสทิธิช์ยั ฉ่ิงเล็ก 554480226 29 
  นายพงษพ์นัธ ์รองทอง 554480229 30 
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  นางสาวพชัรกนัย ์ขาํกฤษ 554480230 31 
  นายไพศาล จนัทรท์พิยว์าร ี554480232 32 
  นายวชริะ เจีย่สมบญุ 554480233 33 
  นางสาววนาร ีสขุสาํราญ 554480234 34 
  นายวศิรตุ ดาํจตุ ิ554480236 35 
  นายศราวธุ จงสขุกลาง 554480237 36 
  นางสาวศศธิร แป้นเครอื 554480238 37 
  นางสาวศริพิร รอ้ยแสงจนัทร ์554480239 38 
  นายสมเจตน ์คุม้พะเนียด 554480240 39 
  นางสาวสดุารตัน ์นาพูลผล 554480241 40 
  นางสาวสนิุสา ท่าผา 554480243 41 
  นายสพุศนิ ชยัศร ี554480244 42 
  นายสรุศกัดิ ์แซล่อ้ 554480245 43 
  นายเสกสรรค ์ลาดนอก 554480246 44 
  นางสาวอภญิา ศรเีจรญิ 554480247 45 
  นางสาวอภสิรา ดเีอีย่ม 554480248 46 
  นางสาวเกศรนิทร ์จนัทรแ์ยม้ 554480253 47 
  นายเจตรนิ ประทมุจนัด ี554480254 48 
  นางสาวฉัตรธดิา นิลเปลีย่ม 554480255 49 
  นายตนุภทัร อทิธกิรวรกลุ 554480257 50 
  นางสาวศริพิร จติจง 554480259 51 
  นายอนุชา งามเลศิ 554480260 52 
  นายเอกชยั เมอืงแกว้ 554480261 53 
  นางสาวกนกวรรณ ชกูา้น 554480301 54 
  นางสาวจฑุารตัน ์คาํอุน่ 554480311 55 
  นางสาวฉววีรรณ ศรปีลอ้งอ่อน 554480312 56 
  นางสาวฐาปนี เฉยชาญ 554480313 57 
  นายณัฐวฒุ ิเกา้กญัญา 554480315 58 
  นางสาวนุชร ีพ่วงกลัน่ 554480321 59 
  นางสาวพชิญส์ณีิ สตุนัตโิรจน ์554480326 60 
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  นายไพบลูยเ์กยีรต ิเหลอืงรุง่ทรพัย ์554480327 61 
  นางสาวมณฑาทพิย ์สทุธบิตุร 554480330 62 
  นายวชัรพงษ ์กลดัมุข 554480335 63 
  นางสาวศริพิร ทดัสนธ ิ554480337 64 
  นายสาทพิย ์ประภาศริบิญุ 554480342 65 
  นางสาวสมุติรา สมัฤทธิ ์554480347 66 
  นายจตรุงค ์จนัทรจ์งปราณี 554480405 67 
  นางสาวนฤมล แสงทอง 554480416 68 
  นายบญัชา สธุาพจน ์554480419 69 
  นางสาวภารต ีหตัถะปะนิตย ์554480422 70 
  นางสาววนัวสิาข ์จาํปี 554480427 71 
  นายศภุชยั อาดปากสา 554480430 72 
  นางสาวสกุญัญา หงษท์อง 554480435 73 
  นางสาวอรพรรณ พรมมณี 554480443 74 
  นายอทิธพิล เทอืกมูล 554480446 75 
  นางสาวอศิรา รศัมมีา 554480447 76 
  นายวฒุพิงษ ์ยนืยง 554480457 77 
  นางสาวอรวรรณ ปานสวย 554480459 78 
  นางสาวศริะวด ีสถาพรชยัวฒัน ์554480460 79 
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