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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4085 อ. ศานต ิดฐิสถาพรเจรญิ 
สาขาวชิา การจดัการโลจสิตกิส ์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกพร สมเคราะห ์554444201 1 
  นางสาวกนกวรรณ โฆษตินุศาสตร ์554444202 2 
  นางสาวกฤษณา ปรางงาม 554444203 3 
  นายกติตคิณุ   ดษุฎพีฤฒพินัธุ ์554444204 4 
  นายเกรยีงไกร บญุม ี554444205 5 
  นายคฑาวธุ เน่ืองม ี554444206 6 
  นายจริเดช อนิผา 554444207 7 
  นายจริายุทธ โพธิใ์ต ้554444208 8 
  นางสาวจรีายุ แซล่ิม้ 554444209 9 
  นางสาวโชตกิา ศรทีองแท ้554444210 10 
  นายชยัณรงค ์แกว้จนัุนท ์554444211 11 
  นางสาวชดิชนก คงอยู่ 554444212 12 
  นางสาวณัฐพร ปู่ นาค 554444213 13 
  นางสาวดวงพร แซจ่งั 554444214 14 
  นายธนพงษ ์ชาญกระบี ่554444215 15 
  นางสาวธดิารตัน ์เครา้เครอื 554444216 16 
  นายนท ีดอนเจดยี ์554444217 17 
  นางสาวนวลปราง ปานเตะ๊ 554444218 18 
  นางสาวนัฐรกิา ดวงสกลุ 554444219 19 
  นายนันทชยั ไมแ้กว้ 554444220 20 
  นางสาวนาฎลดา หว้ยหงษท์อง 554444221 21 
  นางสาวนิตยา ชอ่มณี 554444222 22 
  นายเนตริกัษ ์ศรยีารกัษ ์554444223 23 
  นายปณิธ ิสทิธเิพ็ง 554444224 24 
  นางสาวปิยาภรณ ์สเีดอืน 554444225 25 
  นางสาวปียาพร พวงเขยีว 554444226 26 
  นางสาวพนิดา คงชพี 554444227 27 
  นางสาวพดัชา แกว้หนองโพธิ ์554444228 28 
  นางสาวพดัชา เซ ีย่งเจว 554444229 29 
  นางสาวมนิตรา สวุรรณ ์554444230 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวยุวนัดา ประกอบธรรม 554444231 31 
  นางสาวเยาวภา ผาคาํ 554444232 32 
  นายรตันพล ทศพร 554444233 33 
  นายวชัรพล สวสัด ี554444234 34 
  นายศรราม เหมอืนเทยีน 554444235 35 
  นางสาวสนัศนีย ์งา้นพนัธ ์554444236 36 
  นางสาวสาวติร ีแสงโสม 554444237 37 
  นางสาวสนีินาฎ ดาวเรอืง 554444238 38 
  นายสทุธพิงษ ์ธงไชย 554444239 39 
  นางสาวสธุาทพิย ์พรมบาล 554444240 40 
  นางสาวสพุรรษา บวัตมู 554444241 41 
  นางสาวสภุาพ ศรสีวย 554444242 42 
  นายสรุชยั วยัวฒันะ 554444243 43 
  นางสาวสรุรีตัน ์ปทมุสตู ิ554444244 44 
  นางสาวสลุวีลัย ์พุ่มขจร 554444245 45 
  นางสาวเสาวณิต ขนุพลพทิกัษ ์554444246 46 
  นายอนุชา เลยีะเครอื 554444247 47 
  นายอนุวฒัน ์วชิยัเมอืง 554444249 48 
  นายอภชิยั บตุรครฑุ 554444250 49 
  นางสาวอรวรรณ ครีนิีล 554444251 50 
  นางสาวอรโุณทยั ออ้งาม 554444252 51 
  นางสาวองัคณา ทองอนิทร ์554444253 52 
  นางสาวไอรดา ผวิงาม 554444254 53 
  นางสาวกิง่กาญจน ์ทวิาวงค ์554444255 54 
  นางสาวธดิารตัน ์จนัทรปูมยั 554444256 55 
  นางสาวดรณีุ ทองดอนโต 554444257 56 
  นายอนุสรณ ์สมหมาย 554444258 57 
  นายดาํรงคล์กัษณ ์ธรรมยุรา 554444259 58 
  นายทศพล ลาแดง 554444260 59 
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