
หนา้ที ่1

ล ำดบั รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล กลุ่มเรียน หมำยเหตุ

1  50010919993  นายภัสชิระ  เกตุศิริ GM501

2  51010918086  นางสาวจุฑาทิพย์  ชัยศรี  GM

3  52010913879  นางสาวอัญญารัตน์  นิลนามะ  GM531

4  52010914049  นางสาวรชา  พิมพ์วัน  HRM52

5  52010914088  นางสาวกัญญารัตน์  นาดา  HRM

6  53010910010  นางสาวฐิติภรณ์  สิงหาร  GM531

7  53010910011  นางสาวปรียาพร  อันฤทธิ์  GM533

8  53010910019  นางสาวกนกพร  แสงลุน  GM534

9  53010910042  นางสาวณัฐยาภรณ์  แก้วบัวศรี  GM531

10  53010910053  นางสาวคณิตตา  เสนานิคม  GM 533

11  53010910059  นางสาวจรัสศรี  ค าปลิว  GM534

12  53010910066  นางสาวจารุวรรณ  ยอดสง่า  GM534

13  53010910071  นางสาวจิราภรณ์  วาระเพียง  GM 533

14  53010910080  นางสาวจุฑารัตน์  ดงแสง  GM532

15  53010910093  นางสาวช่อผกา  พลวงศรี  GM531

16  53010910098  นางสาวญาณิกา  อารีเอื้อ  GM 534

17  53010910109  นางสาวณัฐวรรณ  จันทร์ประโคน  GM534

18  53010910111  นายณัฐวุฒิ  ภูมิกอง  GM535

เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรลงทะเบยีน

รำยชื่อนิสิตเขำ้ร่วมโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพ: พัฒนำทักษะและ

เพ่ิมศักยภำพบณัฑิตรุ่นใหม่สู่ควำมเปน็เลิศในระดบัสำกล  รุ่นที ่17

ระหว่ำงวันที ่17 - 18 สิงหำคม 2556

ณ ห้อง SBS 903 ณ อำคำรบริหำรธุรกิจสิรินธร คณะกำรบัญชีและกำรจดักำร (เขตพ้ืนที่ขำมเรียง)

ให้นิสิต จด และ จ ำ "ล ำดบั" ของตนเอง

ใหน้สิติ จด และ จ า "ล าดับ" ของตนเอง เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน



หนา้ที ่2

ล ำดบั รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล กลุ่มเรียน หมำยเหตุ

19  53010910113  นางสาวณิชานันท์  ปิน่ทอง  GM532

20  53010910115  นางสาวดวงแข  ภูยอดเพ็ชร  GM 533

21  53010910135  นางสาวธัญลักษณ์  รัฐกิจ  GM533

22  53010910137  นางสาวธารารัตน์  แสงกุล  GM534

23  53010910166  นางสาวนุจรินทร์  จันทรเสนา  GM 534

24  53010910167  นางสาวเนตรนภา  หม่อมกระโทก  GM535

25  53010910170  นางสาวบุศราทิพย์  วสุมงคลโรจน์  GM532

26  53010910178  นางสาวปนัดดา  จุนกลาง  GM 534

27  53010910179  นายประกาศิต  คุ่ยยาสุข  GM535

28  53010910181  นางสาวประรินยะ  รัตนสิทธิ์  GM531

29  53010910188  นางสาวปรียาภรณ์  พิพัฒน์โยธพงศ์  GM533

30  53010910197  นางสาวปัทมวรรณ  โคตะ  GM533

31  53010910198  นางสาวปัทมาพร  ม่วงนาครอง  GM534

32  53010910204  นายปิยะพงษ์  ปฏิรูปา  GM533

33  53010910206  นางสาวปียานุช  เหตุเกษ  GM536

34  53010910225  นางสาวพรสวรรค์  โคธิสาร  GM533

35  53010910232  นางสาวพัชราภรณ์  แสนค าจันทร์  GM531

36  53010910249  นางสาวเฟือ่งฟ้า  ค าลือไชย  GM531

37  53010910261  นายภาสกร  นครเขตร  GM535

38  53010910265  นางสาวมนัชภรณ์  เพ็ญสวัสด์ิ  GM531

39  53010910270  นางสาวมะลิวัลย์  ตรีกุล  GM534

40  53010910276  นางสาวมุทิตา  คิดอ่าน  GM532

41  53010910285  นางสาวรัชดาพร  สุวรรณยุทธ  GM534

42  53010910289  นางสาวรัศมี  เจริญศรี  GM531

43  53010910292  นางสาวรุ่งรัตน์  อุระสาย  GM532

44  53010910293  นางสาวรุ้งลัดดา  ไชยเวศ  GM533
ใหน้สิติ จด และ จ า "ล าดับ" ของตนเอง เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน



หนา้ที ่3

ล ำดบั รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล กลุ่มเรียน หมำยเหตุ

45  53010910296  นางสาวลดารัตน์  สวัสดิผล  GM 534

46  53010910311  นางสาววรรณฤทัย  โสมสิทธิ์  GM 533

47  53010910325  นางสาววาดอักษร  ยันตะพันธ์  GM534

48  53010910332  นางสาววิภาวดี  ศรีมาศ  GM532

49  53010910351  นางสาวศศิธร  ส าเนียงแจ่ม  GM533

50  53010910352  นางสาวศิยามล  อินอุ่นโชติ  GM 534

51  53010910368  นายสัตยา  สุนารัตน์  GM533

52  53010910381  นายสุขสันต์  ชิดทอง  GM533

53  53010910388  นางสาวสุดา  สาวิกัลย์  GM531

54  53010910399  นางสาวสุนิสา  กองพา  GM534

55  53010910400  นางสาวสุนิสา  คุ้มสีไวย์  GM531

56  53010910401  นางสาวสุนิสา  หาสีโน  GM531

57  53010910404  นางสาวโชติกา  ทองสิงห์  Gm532

58  53010910407  นางสาวสุภัทรา  สถิยะตะวัตร์  Gm533

59  53010910408  นางสาวสุภัสสร  ใจหาญ  GM534

60  53010910413  นางสาวสุมนยา  ภูตีกา  GM532

61  53010910420  นางสาวสุวิมล  ยิ่งยศ  GM535

62  53010910422  นางสาวสุวิมล  โจมเสนาะ  GM531

63  53010910426  นางสาวแสงดาว  กันชัย  GM533

64  53010910430  นางสาวรุจิราพร  บุษบง  GM535

65  53010910434  นายอดิศักด์ิ  ขุสุวรรณ  GM533

66  53010910437  นายอภิชาติ  บุญชู  GM535

67  53010910440  นายอภินันท์  ศรีเผลา  GM531

68  53010910463  นางสาวอารีรัตน์  เพ็งวิภาศ  GM 533

69  53010910539  นางสาวสายสุรี  พัว่โพธิ์  GM531

70  53010910470  นางสาวเอวิกา  กาวไธสง  GM 533
ใหน้สิติ จด และ จ า "ล าดับ" ของตนเอง เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน



หนา้ที ่4

ล ำดบั รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล กลุ่มเรียน หมำยเหตุ

71  53010910472  นายณัฐวรท  หาญพาณิชย์พันธุ์  GM535

72  53010910476  นางสาวมณฑิรา  โคตรบัว  GM534

73  53010910486  นางสาวจริญญา  คนกล้า  GM 533

74  53010910489  นางสาวจันตนา  พยอม  GM531

75  53010910492  นางสาวจิราภรณ์  บัวผ้ึง  GM534

76  53010910495  นางสาวชรินรัตน์  พิณพงษ์  GM532

77  53010910502  นางสาวณัฐฐิกา  โตวิวัฒน์  GM534

78  53010910504  นางสาวณิชาภัทร  สุภาเกษมพันธ์  GM531

79  53010910509  นางสาวนงลักษณ์  บังอาทิตย์  GM531

80  53010910511  นางสาวนิภาพร  โสมิตร  Gm533

81  53010910512  นางสาวนิสรา  ทวิเลิศ  GM534

82  53010910514  นางสาวปยุดา  บูโฮม  GM531

83  53010910523  นางสาวเพ็ญประภา  วิเศษโฮง  GM535

84  53010910524  นางสาวแพรวา  สุวรรณนิมิตร  GM531

85  53010910525  นางสาวภัทราพร  สุวรรณศรี  GM532

86  53010910531  นางสาวรัตนา  เวียงฆอ้ง  GM 533

87  53010910532  นางสาวรุจิรัตน์  กลายชัยภูมิ  GM 534

88  53010910533  นางสาวลภัสรดา  สามไชย  GM535

89  53010910534  นางสาววรีรัตน์  ภัทรโสภสกุล  Gm535

90  53010910535  นางสาววัชรินทร์  เบิกบาน  GM532

91  53010910537  นางสาวศิวาพร  โพธิลา  GM534

92  53010910538  นางสาวธมกร  เนาว์ประโคน  GM535

93  53010910539  นางสาวสายสุรี  พัว่โพธ์  GM531

94  53010910543  นางสาวสิรินาฏ  ทองบ่อ  GM535

95  53010910552  นางสาวอรวดี  กลายชัยภูมิ  GM534

96  53010910553  นางสาวอรอุมา  ตรีสิงห์หาร  GM535
ใหน้สิติ จด และ จ า "ล าดับ" ของตนเอง เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน



หนา้ที ่5

ล ำดบั รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล กลุ่มเรียน หมำยเหตุ

97  53010910555  นางสาวอริยพร  พรมไชย  Gm

98  53010910557  นางสาวอลิสา  มาตรา  GM534

99  53010910569  นายจามร  แก้วไสย์  GM531

100  53010910573  นางสาวจิราพร  ดรกางสี  G535

101  53010910575  นางสาวจุฑามาศ  ศรีงามเมือง  GM532

102  53010910587  นางสาวนภศร  ปล่ังกลาง  GM534

103  53010910609  นางสาวภัคชา  ศรีวรมย์  GM531

104  53010910622  นางสาวรัศมี  นามโท  GM534

105  53010910623  นางสาวลักขณา  บุญรอง  GM 535

106  53010910628  นางสาววิภาดา  ขาวละเอียด  GM 535

107  53010910632  นางสาวศรัณรัชต์  นิคง  GM534

108  53010910634  นางสาวศศิธร  แก้วมุงคล  GM531

109  53010910636  นางสาวศิริพร  ทินชัยภูมิ  Gm533

110  53010910644  นางสาวสุคลทิพย์  ไขประภาย  GM531

111  53010910647  นางสาวชนิดาภา  นามนนท์  GM534

112  53010910651  นางสาวสุวัจนา  อุทัยพิศ  GM533

113  53010910662  นายกรฤทธิ ์ วิชูวัตน์  GM532

114  53010910667  นางสาวชนิสร  นวลแก้ว  GM533

115  53010911114  นางสาวเบญจมาศ  ขานเกตุ  Gm535

116  53010913100  นายปริญญา  ปัญญาใส  GM535

117  53010913114  นางสาวพนิดา  งอกงามกุญ  GM534

118  53010913196  นางสาวอมรรัตน์  จินดาพงษ์  GM534

119  53010913210  นางสาวภคอร  ศีลคุณ  GM534

120  53010913216  นางสาวกรรณิกานณ์  พรมตู้  GM534

121  53010913231  นางสาวดาราวรรณ  มูลศรี  GM534

122  53010913287  นายทวิพงษ์  อยู่สุข  GM534
ใหน้สิติ จด และ จ า "ล าดับ" ของตนเอง เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน



หนา้ที ่6

ล ำดบั รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล กลุ่มเรียน หมำยเหตุ

123  53010913309  นางสาวศศิมา  ศีลคุณ  GM534

124  53010914146  นางสาวชรินทิพย์  คุณรัตน์  GM531

125  53010914158  นางสาวชิดชนก  ศรีดามา  Gm532

126  53010914192  นายดนุรุจ  พลชุมแสง  Gm534

127  53010914263  นางสาวนิภาดา  ชาวนาผล  GM534

128  53010914312  นางสาวปัทมานันท์  จิตรสุวรรณ์  GM532

129  53010914353  นางสาวพรรณิภา  รุดชาติ  GM534

130  53010914375  นางสาวพิมพร  พวงประโคน  GM 534

131  53010914433  นายยุทธภูมิ  สุมาลี  HRM53

132  53010914528  นางสาววิไลพร  เผ่าฉนวน  GM 534

133  53010914585  นางสาวสาาวิตรี  วิชาเคร่ือง  GM535

134  53010914780  นางสาวอโณทัย  ยอดชัยภูมิ  HRM53

135  53010914821  นางสาวญาดา  บุตรวิชา  gm534

136  53010914966  นางสาวนรินทร  สอนกระโจม  Gm535

137  53010916018  นายอภิวัฒน์  สีลานนท์  GM535

138  53010916029  นางสาวกรองกาญจน์  ทองเต็ม  HRM53

139  53010916036  นางสาวกัญญา  ศรีอุทัย  Gm532

140  53010916041  นางสาวกาญจนา  นาริโพธิ์  GM

141  53010916074  นางสาวจันทรเพ็ญ  พิพัฒน์  Gm535

142  53010916169  นางสาวทองจันทร์  นีระพงษ์  HRM53

143  53010916230  นางสาวเบญจมาศ  ฉัตรรักษา  GM531

144  53010916268  นางสาวพรสุดา  ประทุมศาลา  GM532

145  53010916329  นางสาวรัชนก  ค าศรี  HRM

146  53010916347  นางสาววนัชพร  ปักกะสัง  HRM53

147  53010916361  นายวรุตม์  ยิ้มพะ  HRM53

148  53010916511  นางสาวอนุสสรา  คูณแสง  GM533
ใหน้สิติ จด และ จ า "ล าดับ" ของตนเอง เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน



หนา้ที ่7

ล ำดบั รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล กลุ่มเรียน หมำยเหตุ

149  53010916546  นางสาวอ าไพพรรณ  น้อยศิริ  GM533

150  53010916556  นางสาวอุดมพร  เรืองภักดี  HRM53

151  53010916566  นางสาวมนัสวี  วันสา  GM532

152  53010916574  นางสาวกนกพร  ศิริสวัสด์ิ  GM531

153  53010916607  นายธวัชชัย  ยอดเกตุ  GM532

154  53010916631  นางสาวมนธิรา  ขันธบูรณ์  HRM53

155  53010916639  นางสาวรัศมี  นามแสน  HRM53

156  53010916653  นางสาวศรุดา  ปานจ าลอง  GM532

157  53010916695  นางสาวพัณณิศา  โพธิศ์รี  GM531

158  53010916731  นายสุรจิตร  อาจพงษา  GM532

159  53010917007  นางสาวจารุวรรณ  ไชยารักษ์  HRM53

160  53010917009  นางสาวจิราพร  แก้วลี  HRM53

161  53010917013  นางสาวเบญจรีวรรณ  ค ายา  HRM53

162  53010917021  นางสาวพิชญธิดา  อะโรคา  HRM53

163  53010917022  นางสาวภัสรา  ดาวสาวะ  HRM53

164  53010917025  นางสาวลลิตา  สินทุกุด  HRM53

165  53010917030  นางสาววาลุกา  บัตรรัมย์  HRM53

166  53010917037  นางสาวสาวิตรี  สีลาน  HRM53

167  53010917038  นางสาวสาวิตรี  ไกลลืม  HRM53

168  53010917042  นางสาวสุภาพร  โลพันดุง  hrm53

169  53010917047  นายอรรถพล  ขันแข็ง  HRM53

170  53010917049  นางสาวอัจฉริยาพร  สิมาฉายา  HRM53

171  53010917057  นางสาวกัญญารัตน์  อาจวิชัย  HRM53

172  53010917058  นางสาวจินตราภรณ์  เพิม่ผล  HRM53

173  53010917059  นางสาวเจนจิรา  เสนาสังข์  HRM53

174  53010917066  นายพงศธร  แก้วลาย  HRM53
ใหน้สิติ จด และ จ า "ล าดับ" ของตนเอง เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน
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175  53010917067  นายไพศาล  แก้วแสงใส  HRM53

176  53010917068  นางสาวกุลิสรา  เขื่อนเพชร  HRM35

177  53010917070  นางสาวรัตติภรณ์  ผางจันทดา  HRM53

178  53010917073  นางสาววิรดา  สีลาเกตุ  HRM53

179  53010917075  นางสาวศลิษา  วงค์ศิริรุ่งเรือง  HRM 53

180  53010917076  นางสาวศุภลักษณ์  สร้อยสุวรรณ  HRM53

181  53010917077  นางสาวสถาพร  สุราชสิงห์  HRM53

182  53010917081  นางสาวอุมาพร  เจริญ  HRM53

183  53010917093  นางสาวรุ่งประทุม  ชมภูพืน้  HRM

184  53010917100  นางสาวอัญชลี  รักษ์มณี  HRM53

185  53010917101  นางสาววาสนา  เคียงวงค์  HRM53

186  53010917519  นางสาวปุณยิษา  สว่างวงษ์  HRM53

187  53010917523  นายภูเบศร์  โคตรแสนลี  HRM53

188  53010917534  นางสาวอรพิน  เนียมจิตร์  HRM53

189  53010917553  นางสาวปาจารีย์  สิริวันต์  HRM53

190  53010917557  นางสาววิภาวดี  บรรยง  HRM

191  53010918015  นางสาวภัทรธิดา  นาคนิวิษฐ  GM535

192  53010918023  นางสาวอรัญญา  จันทร์ดาแสง   HRM53

193  53010919629  นางสาวศรัญญา  จันทะวงษ์  การจัดการ (GM)

194  54010910545  นางสาวเอื้อมพร  ด ารงสัจจ์ศิริ  Gm

195  54010970050  นางสาวธิสารัฐ  หลาบโพธิ์  กจ17จศ81

196  54010970287  นางสาวนิตยา  ศรีโนรา  กจ17จศ81

197  55010915048  นางสาวอาภัชรา  ทองเจริญ  GM555

198  55010915611  นางสาวกฤษดา  สุริยหงษ์  GM552

199  55010917565  นางสาวศิริรักษ์  ปรางทอง  HRM55

200 53010917030  นางสาววาลุกา   บัตรรัมย์  HRM53
ใหน้สิติ จด และ จ า "ล าดับ" ของตนเอง เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน
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201  53010917037  นางสาวสาวิตรี  สีลาน  HRM53

202  53010917038  นางสาวสาวิตรี  ไกลลืม  HRM53

203  53010917042  นางสาวสุภาพร  โลพันดุง  HRM53

204  53010917047  นายอรรถพล  ขันแข็ง  HRM53

205  53010917049  นางสาวอัจฉริยาพร  สิมาฉายา  HRM53

206  53010917057  นางสาวกัญญารัตน์  อาจวิชัย  HRM53

207  53010917058  นางสาวจินตราภรณ์  เพิม่ผล  HRM53

208  53010917059  นางสาวเจนจิรา  เสนาสังข์  HRM53

209  53010917066  นายพงศธร  แก้วลาย  HRM53

210  53010917067  นายไพศาล  แก้วแสงใส  HRM53

211  53010917068  นางสาวกุลิสรา  เขื่อนเพชร  HRM35

212  53010917070  นางสาวรัตติภรณ์  ผางจันทดา  HRM53

213  53010917073  นางสาววิรดา  สีลาเกตุ  HRM53

214  53010917075  นางสาวศลิษา วงค์ศิริรุ่งเรือง  HRM53

215  53010917076  นางสาวศุภลักษณ์  สร้อยสุวรรณ  HRM53

216  53010917077  นางสาวสถาพร  สุราชสิงห์  HRM53

217  53010917081  นางสาวอุมาพร  เจริญ  HRM53

218  53010917093  นางสาวรุ่งประทุม ชมภูพืน้  HRM

219  53010917100  นางสาวอัญชลี  รักษ์มณี  HRM53

220  53010917101  นางสาววาสนา  เคียงวงค์  HRM53

221  5301091746  นางสาวจินตนา  สักขวา  GM531

222  53010917519  นางสาวปุณยิษา  สว่างวงษ์  HRM53

223  53010917523  นายภูเบศร์  โคตรแสนลี  HRM53

224  53010917534  นางสาวอรพิน  เนียมจิตร์  HRM53

225  53010917553  นางสาวปาจารีย์  สิริวันต์  HRM53

226  53010917557  นางสาววิภาวดี  บรรยง  HRM
ใหน้สิติ จด และ จ า "ล าดับ" ของตนเอง เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน
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227  53010918015  นางสาวภัทรธิดา  นาคนิวิษฐ  GM535

228  53010918023  นางสาวอรัญญา  จันทร์ดาแสง   HRM53

229  53010919629  นางสาวศรัญญา  จันทะวงษ์  การจัดการ (GM)

230  54010910545  นางสาวเอื้อมพร  ด ารงสัจจ์ศิริ  Gm

231  54010910553  นางสาวศุภลักษณ์  ชาญสุข  GM535

232  54010916040  นายประพันธ์  โมฆรัตน์  HRM54

233  54010970050  นางสาวธิสารัฐ  หลาบโพธิ์  กจ17จศ81

234  54010970287  นางสาวนิตยา  ศรีโนรา  กจ17จศ81

235  55010915048  นางสาวอาภัชรา  ทองเจริญ  GM555

236  55010915611  นางสาวกฤษดา  สุริยหงษ์  GM552

237  55010917565  นางสาวศิริรักษ์  ปรางทอง  HRM55

238  55010970115  นางสาวนฤมล  สุระภา  กจ18จศ81

239 53010910160  นางสาวนิตยา  จวบกระโทก  GM532

240 53010910096  นายชาญวิทย์   ทับจะบก  GM532

241 53010910468  นางสาวอุไร  โปรดสูงเนิน  GM531

242   53010910605  นางสาวพรรณี ทองตรีพันธ์  GM

243  50010920002  นางสาวจิราภรณ์ ทุมเกษร  Gm

244  52010916055  นางสาวชนรรถพร ละก าปัน่  GM535

245  52010916282  นางสาวหัตญา ปานเดชา  Gm521

246  52010918744  นางสาวลลิตา วงศ์ศรี  GM52

247  5301090287  นางสาวรัตติยา ค าบุญเกิด  GN535

248  53010910003  นายธันยา กือเจริญ  GM533

249  53010910008  นางสาวละอองดาว ข าคม  GM 535

250  53010910033  นางสาวกฤษดา นาคะวงศ์  GM535

251  53010910058  นางสาวจรรยา แสนจัทร์  GM533

252  53010910062  นางสาวจันจิรา นนทสาร  GM535
ใหน้สิติ จด และ จ า "ล าดับ" ของตนเอง เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน
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253  53010910063  นางสาวจันจิรา คูณยา  GM

254  53010910073  นางสาวจิราภรณ์ ถนอมลาภ  GM534

255  53010910079  นางสาวจุฑารัตน์ ภาคภูมิ  GM 532

256  53010910081  นางสาวจุรีพร ไชยมั่น  GM531

257  53010910096  นายชาญวิทย์ ทับจะบก  GM 532

258  53010910099  นางสาวญาดา จ าปาแดง  GM535

259  53010910124  นางสาวทิพย์วรรณ แสงหัวช้าง  GM532

260  53010910131  นายธนาสิทธิ ์ธนพุทธิวิโรจน์  GM535

261  53010910140  นางสาวธิติมาภรณ์ สมบัติ  GM535

262  53010910168  นางสาวเนตรนภา สมคง  GM 531

263  53010910214  นางสาวพรธิดา เสน่หา  GM531

264  53010910245  นางสาวเพชรรัตน์ รัตนแสง  GM533

265  53010910248  นางสาวไพลิน สว่างวงษ์  GM 535

266  53010910271  นางสาวมัลลิกา สาไพรวัน  GM535

267  53010910306  นางสาววนิดา บุญประสิทธิ์  GM531

268  53010910308  นางสาววนิภา ศิริพล  GM532

269  53010910331  นางสาววิภาพร ก้านมะยุระ  GM531

270  53010910343  นางสาวศตกมล สกุลแตร  GM531

271  53010910356  นางสาวศิริวรรณ ซุยกระเด่ือง  GM531

272  53010910360  นางสาวสกาวรัตน์ วงสุเพ็ง  GM535

273  53010910365  นางสาวนางสาวสรัญญา วิมูลกุล  GM

274  53010910375  นางสาวสิริพร สวนไธสง  GM535

275  53010910483  นางสาวพัชร์สิตา ธนดิษฐ์ศิริกุล  GM535

276  53010910490  นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาวด่าน  GM532

277  53010910493  นางสาวเจนจิรา พลเยี่ยม  GM535

278  53010910500  นายโชติวิทย์ ปุณริบูรณ์  GM532
ใหน้สิติ จด และ จ า "ล าดับ" ของตนเอง เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน
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279  53010910501  นายฐปกรณ์ กิ่งแก่นแก้ว  GM 533

280  53010910508  นางสาวธารีญา สมัตถภาพงศ์  GM535

281  53010910510  นางสาวนัยนา อาวรณ์  GM532

282  53010910513  นางสาวเนาวรัตน์ สุวรรณผา  GM535

283  53010910521  นายพิพัฒน์ชัย แก้วไชยะ  Gm533

284  53010910526  นางสาวภิรมญา ศรีฉายา  GM 533

285  53010910545  นางสาวสุจิตรา สีหาชาติ  GM532

286  53010910546  นางสาวสุดารัตน์ ฉาบพิมาย  GM 533

287  53010910591  นางสาวนันทพร มีสวัสด์ิ  GM533

288  53010910593  นางสาวนารีรัตน์ กรีโส  Gm535

289  53010910595  นางสาวเนตรตะวัน ธัญกรรม  GM532

290  53010910637  นางสาวศิวพร เชื้อบุญมา  GM534

291  53010910641  นางสาวสลันดา  จ าวัน  531

292  53010910650  นางสาวสุภาพร ศรีริวิ  GM532

293  53010910666  นางสาวรุ่งนภา. ศรีวิโรจน์  Gm534

294  53010913148  นายนฤดี อินจงล้าน  GM 534

295  53010913154  นางสาววิภาพร ค านวน  GM 534

296  53010913195  นางสาวอมรรตน์ กิ่งก้าน  HRM

297  53010914129  นางสาวจุฑารัตน์ ทานะเวท  GM 535

298  53010914159  นางสาวชุฑิภรณ์ สุบิน  GM533

299  53010914162  นางสาวเชาวนี วิสาธรณ์  GM 535

300  53010914345  นางสาวพรพิมล แสงชัยภูมิ  HRM53

301  53010914352  นางสาวพรรณิการ์ ภูกองชัย  Gm531

302  53010914412  นางสาวมณีนุช ทิพย์ธงชัย  GM533

303  53010914680  นางสาวอรอุมา นายม  GM 535

304  53010914746  นางสาวจินตนา สักขวา  GM531
ใหน้สิติ จด และ จ า "ล าดับ" ของตนเอง เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน
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305  53010914768  นางสาวรพีพร อะนา  GM 531

306  53010914785  นางสาวศิริลักษณ์ โนนทะปะ  GM534

307  53010914987  นางสาวรุ่งฤดี ดอกไม้  GM532

308  53010915006  นางสาวเอื้อการย์ นาสมใจ  GM535

309  53010916034  นายกฤษดา ประชุมชัย  GM535

310  53010916081  นางสาวจิรญา ค าวันดี  GM535

311  53010916087  นางสาวจิราพร ไชยรัตน์  GM535

312  53010916104  นางสาวจุฬารัตน์ ช านาญทัพ  GM533

313  53010916159  นางสาวดวงแก้ว จันทเพ็ชร  GM 533

314  53010916162  นางสาวชนัญธิดา ไนย์พรม  GM534

315  53010916222  นายนิรันดร์ ไพรสาร  GM533

316  53010916241  นางสาวปวีนา โพธิท์อง  Gm531

317  53010916274  นางสาวพัชราภรณ์ สีสมบรูณ์  HRM53

318  53010916314  นางสาวเมธินี เจียงเพ็ง  GM533

319  53010916343  นางสาวลัดดาวรรณ พะชะนะ  GM

320  53010916379  นางสาววารุณี สินเติม  GM535

321  53010916406  นายศิริพงษ์ ประสาร  GM533

322  53010916448  นายสุจินดา แซ่โค้ว  GM533

323  53010916464  นางสาวสุนิษา รามมะเริง  GM533

324  53010916484  นางสาวสุภาวดี มณีสาร  HRM

325  53010916578  นายกวีกรณ์ จันทะขันธ์  GM535

326  53010916584  นางสาวจารุวรรณ ภูโพนม่วง  GM533

327  53010916616  นางสาวเบญจวรรณ มีสุข  GM533

328  53010916640  นางสาววงศิยา เบ้าจันทึก  GM533

329  53010916705  นายวัชระ มีหนองใหญ่  GM533

330  53010917019  นายพาณิชย์ นิลนามะ  HRM53
ใหน้สิติ จด และ จ า "ล าดับ" ของตนเอง เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน
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331  53010917027  นายวรเชษฐ์ ไม้เท้าแก้ว  HRM53

332  53010917064  นายบรรพต หอยสังข์  HRM53

333  53010917079  นางสาวสุภานัน อ่ าส าอาง  HRM53

334  5301091746  นางสาวจินตนา สักขวา  GM531

335  53010919066  นางสาวปาริฉัตร สวาศรี  GM533

336  53010919563  นางสาวเบญจมาศ สีดอนเส่ียว  GM532

337  54010910553  นางสาวศุภลักษณ์ ชาญสุข  GM535

338  54010916040  นายประพันธ์ โมฆรัตน์  HRM54

339  54010910553  นางสาวศุภลักษณ์ ชาญสุข  GM535

340  54010916040  นายประพันธ์ โมฆรัตน์  HRM54

341 53010910280 นายยุทธนา  จุรุทา GM4533
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