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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4080 อ. จนัทนา พงศส์ทิธกิาญจนา 
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาว ศทุธนีิ สาํเภาอนิทร ์574418201 1 
  นางสาวกมลชนก เอีย่มสมบรูณ ์574418202 2 
  นายกรวฒุ ิชยัโสตถ ี574418203 3 
  นายกษดิิเ์ดช เฮ่งเพชรบรูณ ์574418204 4 
  นายกลัป์กรีต ิอยู่โต 574418205 5 
  นางสาวจริาพร มติรสนัเทยีะ 574418206 6 
  นางสาวขวญัจริา บญุมั่น 574418207 7 
  นางสาวจริาภรณ ์ชอบงาม 574418208 8 
  นางสาวจริาวรรณ โกสมุ 574418209 9 
  นายเฉลมิศกัดิ ์พฤกษากร 574418210 10 
  นายทกัษณิ คณา 574418211 11 
  นายณัฐดนัย ไทรไกรกระ 574418212 12 
  นางสาวธญัณา เสยีงเพราะ 574418213 13 
  นายณัฐวฒุ ิสมบรูณบ์ตั ิ574418214 14 
  นายณัฐวฒุ ิสขุเข 574418215 15 
  นายทศพล โพธิท์อง 574418216 16 
  นายภาคภมู ิปรเีถือ่น 574418217 17 
  นางสาวทกัษพร อนุศาสนี 574418218 18 
  นางสาวทพิยส์ดุา อนิทะมล 574418219 19 
  นายธนากร กะโหท้อง 574418220 20 
  นายธนากร บญุเกต ุ574418221 21 
  นางสาวเบญจพร สกุกํา่ 574418222 22 
  นางสาวธราภรณ ์หอมตะโก 574418223 23 
  นางสาวธดิารตัน ์เหลอืงวลิยั 574418224 24 
  นายพุฒพิงศ ์รตันเมธาสทิธิ ์574418225 25 
  นางสาวปวณีา คลา้ยจนิดา 574418226 26 
  นายชยตุ พลายละหาญ 574418227 27 
  นางสาวนารรีตัน ์เฉานา 574418228 28 
  นางสาวนุชประวณี ์เฮงมกั 574418229 29 
  นางสาวพจนา เฮงประเสรฐิ 574418230 30 
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  นางสาวเบญจมาศ พวงเขยีว 574418231 31 
  นางสาวประภาพร จรกระจาย 574418232 32 
  นางสาวปวณีนุ์ช ศกัดิป์ฏฐิา 574418233 33 
  นายปัณณธร อนุเชงิชยั 574418234 34 
  นางสาวเปรมกมล โพธิม์ ี574418235 35 
  นายพงษป์กรณ ์สนุทรประสาทพร 574418236 36 
  นายพรรเทพ อ่อนนาเลน 574418237 37 
  นายภรูฑิตั รม่โพธิ ์574418238 38 
  นายธนภทัธ ์หนูแดง 574418239 39 
  นางสาวมายาว ีฤทธยิานุกลู 574418240 40 
  นางสาวมาลนีิ ศรโีชต ิ574418241 41 
  นางสาวภทัรยีา ตเิยาว ์574418242 42 
  นางสาวรตันาภรณ ์หลมิสมัพนัธ ์574418243 43 
  นางสาวรชันีกร พูลบางยุง 574418244 44 
  นายวสนัต ์ชาวลาํพยา 574418245 45 
  นางสาวเพ็ญพชิชา สขุบาง 574418246 46 
  นายศรญัยู ทอยิง่ยง 574418247 47 
  นายภาณุพงศ ์พวงวดัโพธิ ์574418248 48 
  นางสาวศศนิา สายสนีุย ์574418249 49 
  นายศกัดพิล แกว้บญุเรอืง 574418250 50 
  นางสาววรนาถ ชุม่เพีย้น 574418251 51 
  นางสาววรรณนิสา ขนุณรงค ์574418252 52 
  นางสาวสดุาวด ีองัควนิช 574418253 53 
  นายเกษม แซต่นั 574418254 54 
  นางสาวอนุชตรา อําไพกลูย ์574418255 55 
  นางสาววาสนา สนิธุเ์จรญิ 574418256 56 
  นายอภสิทิธิ ์เมอืงมหา 574418257 57 
  นางสาวอมรรตัน ์รงัการตัน ์574418258 58 
  นางสาวดวงรตัน ์สขุอรา่ม 574418259 59 
  นางสาวอบุลวรรณ หงษโ์ต 574418260 60 
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  นางสาวอนุสรา สกิขา 574418261 61 
  นายภาณุวฒัน ์เกตพนัธ ์574418262 62 
  นายอนุพงษ ์วงษส์งัข ์574418263 63 
  นายสทุศัน ์สนุทรสทุธวิตัร 574418264 64 
  นายกนัตนัินท ์คมิหะจนัทร ์574418265 65 
  นางสาวจริาพร กระจา่งโพธิ ์574418266 66 
  นายณัฐพล ลิว่เวหา 574418676 67 
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