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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4006 ผศ.ดร. ธงชยั พงศส์ทิธิ

 สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกชกร กลอยสวาท 574418101 1 
  นางสาวกรวรรณ หนูเปลีย่น 574418102 2 
  นายกฤษฎา ขาํเลศิ 574418103 3 
  นายเกยีรตศิกัดิ ์ศรรีตัน ์574418104 4 
  นางสาวกนกวรรณ สมบญุรอด 574418105 5 
  นางสาวจรยิา รอดจากภยั 574418106 6 
  นางสาวจรีาพร เอือ้เฟ้ือ 574418107 7 
  นางสาวจฑุามาศ นาคะเต 574418108 8 
  นายฉัตรชยั โฉมศร ี574418109 9 
  นางสาวชลธชิา อนุกลู 574418110 10 
  นางสาวจริาพร วมูิลชาต ิ574418111 11 
  นางสาวชลติตา ทรงแสง 574418112 12 
  นายชวลติ ไกรโรจน ์574418113 13 
  นายชชัวาลย ์วานิชยานนท ์574418114 14 
  นางสาวเจนจริา มชีาํนาญ 574418115 15 
  นางสาวฐติริตัน ์พุกพดั 574418116 16 
  นายณฤพล สนเทศ 574418117 17 
  นางสาวโชตกิา ผึง้ปฐมภรณ ์574418118 18 
  นางสาวณิชกมล อศัวนิพนิิจกลุ 574418119 19 
  นางสาวดวงตา ธนะฤกษ ์574418120 20 
  นายทรงยทุธ เกา้วงษว์าน 574418121 21 
  นางสาวธฏกมล พริง้พรอ้ม 574418122 22 
  นางสาวนันทวรรณ บญุนันท ์574418123 23 
  นางสาวดวงพร เซ ีย่งหลวิ 574418124 24 
  นางสาวเบญจมาศ สวุรรณวธิ ี574418125 25 
  นางสาวกญัญภทัร ศรนีกทอง 574418126 26 
  นางสาวปิยะดา ฟ้าหวัน่ 574418127 27 
  นายพรชยั เทีย่งตรง 574418128 28 
  นายพสษิฐ ์เขยีวขาํ 574418129 29 
  นายพทิวสั เกตอาจ 574418130 30 
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  นางสาวฟ้าธริา พุกเงนิ 574418131 31 
  นางสาวมทันา แยม้เยือ้น 574418132 32 
  นายมติรชาญชยั ววิฒันส์นิชยั 574418133 33 
  นางสาวฐติพิร เภาพูล 574418134 34 
  นายรงัสนัต ์กลํ่ารกัษา 574418135 35 
  นายรฐัศรณัย ์ฉิมพาล ี574418136 36 
  นางสาวปาลติา โลมกลาง 574418137 37 
  นางสาวพรนภา ฤทธิเ์ป่ียม 574418138 38 
  นายวรีภทัร มาลวีฒันารมย ์574418139 39 
  นางสาวเพ็ญลกัษณ ์แกว้ตา 574418140 40 
  นางสาวศริดาพร ชยัวฒันจ์ตพุร 574418141 41 
  นางสาวศริลิกัษณ ์ศรอี่วม 574418142 42 
  นายศวิชั สายนํา้เย็น 574418143 43 
  นางสาววรรษมน ปทมุารกัษ ์574418144 44 
  นางสาวสจุติรา สงัวาลยนุ์ช 574418145 45 
  นางสาวสธุารณีิ อําไพ 574418146 46 
  นายสธุ ีสนัตภิราภพ 574418147 47 
  นางสาววราภรณ ์แซล่ี ้574418148 48 
  นายโสภณ ชา่งทุ่งใหญ่ 574418149 49 
  นางสาววาสนา ขาวเอีย่ม 574418150 50 
  นางสาวอรทยั คิว้สนุทรเนตร 574418151 51 
  นายอรรถชยั จิว๋บา้นเผอืก 574418152 52 
  นายอรรถพล พุ่มปรดีา 574418153 53 
  นางสาววไิลภรณ ์จนัทรแ์จม่หลา้ 574418154 54 
  นางสาวอรอมุา กลิน่เกษร 574418155 55 
  นางสาววรธัพร เกษตรบด ี574418156 56 
  นางสาวอมัรา บวัจนัทร ์574418157 57 
  นายปองพล ม่วงรกัษ ์574418158 58 
  นางสาวอสิรยิา สขุศร ี574418159 59 
  นางสาวอไุรวรรณ ร ืน่นุสาร 574418160 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายอภชิา สนิเจรญิ 574418161 61 
  นางสาวกนกนาถ พุ่มแตงออ่น 574418162 62 
  นายวรธน พงษศ์กัดิ ์574418163 63 
  นายสทิธพิล โพธิเ์จรญิ 574418164 64 
  นายอภชิติ นาคสวาท 574418165 65 
  นายสรุเดช สนิเจรญิ 574418166 66 
  นางสาวสมฤทยั ฉิมวยั 574418167 67 
  นายชนาธปิ คุม้สมบตั ิ574418168 68 
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