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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4116 ดร. สุเมธ ีวงศศ์กัดิ ์
สาขาวชิา การจดัการโลจสิตกิส ์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกรภทัร ์เพลงปาน 554444101 1 
  นายกฤษฎา เนตรวจิติร 554444102 2 
  นางสาวกณัฑมิา พรหมมา 554444103 3 
  นายกนัตธ์รี ์ชิน้ฮะงอ้ 554444104 4 
  นางสาวกาญจนา ป่ินแกว้ 554444105 5 
  นางสาวกติตยิา เหลอืงออ่น 554444106 6 
  นายเกยีรตศิกัดิ ์ตระกลูแกว้ 554444107 7 
  นายขวญัชยั เกษณีย ์554444108 8 
  นายจกัรกฤษ ธนูอาจ 554444109 9 
  นายจกัรกฤษณ ์ขวญักจินคร 554444110 10 
  นางสาวจริพรรณ มเีท 554444111 11 
  นางสาวจฑุารตัน ์บญุยงค ์554444112 12 
  นางสาวชญานิษฐ ์โพธิพ์นัธุ ์554444113 13 
  นางสาวชนชนก ชาวโพธิห์ลวง 554444114 14 
  นางสาวชอ่ทพิย ์สวนชโูต 554444115 15 
  นายชยัวฒัน ์นิลเป่ียม 554444116 16 
  นายโชค บชูา 554444117 17 
  นายณรตุ มนัสชยั 554444118 18 
  นางสาวณัฐชยา แสงเจรญิ 554444119 19 
  นายธรีพงศ ์พูลนุช 554444120 20 
  นายนพนันท ์แนบนุช 554444121 21 
  นางสาวนฤทยั สมบตัวิงศข์จร 554444122 22 
  นางสาวนฤมล ตนัเลศิวทิยา 554444123 23 
  นางสาวนันทยิา แกว้หนองโพธิ ์554444124 24 
  นางสาวนิภาพร นิพนัธ ์554444125 25 
  นางสาวนุสบา แอสมจติต ์554444126 26 
  นางสาวเบญมาภรณ ์พพิฒันว์ฒันา 554444127 27 
  นายประพจน ์แสงนุช 554444128 28 
  นางสาวปรดีารตัน ์สนสาร ี554444129 29 
  นายปัฐวรี ์สระทองคาํ 554444130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวพรทพิา จติรคาํ 554444131 31 
  นางสาวพรรณนิภา ถิน่พุดซา 554444132 32 
  นางสาวพชัร ีทพัสกลุ 554444133 33 
  นางสาวมนัสชนก ภแูยม้ใส 554444134 34 
  นายมชียัสนิธ ์สงัขท์อง 554444135 35 
  นายยุทธนา ดสีขุแสง 554444136 36 
  นางสาววาสนา รม่โพธิช์ ี554444137 37 
  นางสาววมิลทพิย ์สอนจนิดา 554444138 38 
  นางสาววไิลวรรณ จนัทรม์ั่น 554444139 39 
  นางสาววสิาข ์มูลพนัธุ ์554444140 40 
  นางสาวศริพิร จนัทรบ์ตัร 554444141 41 
  นายศภุรชยั สรอ้ยเสนา 554444142 42 
  นายศภุวสัส ์เลศิธนะพพิฒั 554444143 43 
  นางสาวสดุารตัน ์สวุรรณโชต ิ554444144 44 
  นายสภุคม ภผูา 554444145 45 
  นางสาวสภุาพร นาเครอื 554444146 46 
  นางสาวอรดา ออมสนิ 554444147 47 
  นางสาวอรอนงค ์บญุญานุกลูกจิ 554444148 48 
  นางสาวอรอมุา ดาราแว๋ว 554444149 49 
  นางสาวองัคณา จนัทา 554444150 50 
  นายอานันท ์ภกัดวีรีวงศ ์554444151 51 
  นางสาวอาร ีสริคิงสขุ 554444152 52 
  นางสาวอารยี ์แซต่นั 554444153 53 
  นายอานนท ์ใจเยอืกเย็น 554444154 54 
  นางสาวณัตตยา นิลพ่วง 554444155 55 
  นางสาวพชิญา รุง่หลุม่ 554444156 56 
  นายธนธรณ ์เหลอืงเพิม่สกลุ 554444157 57 
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