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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5063 ดร. ดวงใจ คงคาหลวง 
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลเนตร รุง่มณี 574418301 1 
  นายกอ้งกดิากร เตชนันท ์574418302 2 
  นายวทิวสั คงได ้574418303 3 
  นางสาวชาลประภา เดชฉกรรจ ์574418304 4 
  นางสาวขวญันภา เคลอะคละ 574418305 5 
  นางสาวงามวไิล รงัษบีตุร 574418306 6 
  นางสาวณัฐณิชา สนิอาภา 574418307 7 
  นางสาวณัฐวรา ธรรมปาลกลุ 574418308 8 
  นางสาววนัีส จาํปาแพง 574418309 9 
  นายชยัธวชั พงษส์มบรูณ ์574418310 10 
  นางสาวฐติพิร เกษรจนัทร ์574418311 11 
  นางสาวธนาภรณ ์กวนิอคัรสกลุ 574418312 12 
  นางสาวณัฐวด ีเตชะทววีงศ ์574418313 13 
  นางสาวดาราวรรณ สายศลิป์ 574418314 14 
  นางสาวตะวนั หารพุฒ 574418315 15 
  นายทศพล ตัง้วริยิะ 574418316 16 
  นางสาวธติยิา ชยัเจรญิเสร ี574418317 17 
  นายธนเดช ทรงเนตเิชาวลติ 574418318 18 
  นายธรีวฒัน ์บญุขนุทด 574418319 19 
  นางสาวธมลวรรณ จรเสมอ 574418320 20 
  นางสาวธติมิา ฆอ้งอนิตะ 574418321 21 
  นางสาวนิตตา นุชกระโทก 574418322 22 
  นางสาวนิภารตัน ์ลขิติเขยีน 574418323 23 
  นางสาวนิษา สดุสม 574418324 24 
  นางสาวนุสรา เกดิศรเีพ็ง 574418325 25 
  นางสาวเนตรนภสั เอือ้เฟ้ือ 574418326 26 
  นายเนตพิงษ ์โคตรสเีขยีว 574418327 27 
  นางสาวปฐมาวด ีศรศีกัดา 574418328 28 
  นายปิยะเดช พมิพส์าํเภา 574418329 29 
  นางสาวพนาวรรณ จริพรไพศาล 574418330 30 
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  นายพรพนม ป้ันรปู 574418331 31 
  MISS THI MINH TRANG NGO 574418332 32 
  นางสาวเพ็ญพชิชา ไกรวฒุสิม 574418333 33 
  นางสาวณัฐนันท ์สวุรรณฉว ี574418334 34 
  นางสาวมะลวิรรณ ภาลนุ 574418335 35 
  นางสาวกาญจนา แสงน่ิม 574418336 36 
  นางสาวรุง่นภา กติตริวโีชต ิ574418337 37 
  นางสาวลลีานุช นามมะขาม 574418338 38 
  นางสาววณิดา ยางงาม 574418339 39 
  นายวรายุทธ ลิม่กองลาภ 574418340 40 
  นางสาวปวณีา สมปาง 574418341 41 
  นางสาววาสนา ศรภีมุมา 574418342 42 
  นางสาววมิพว์ภิา แยม้มา 574418343 43 
  นายวรีพล ศรชียันาท 574418344 44 
  นายรฐัพงศ ์บญุเลศิ 574418345 45 
  นายวฒุพิงษ ์ดลชม 574418346 46 
  นายศรณัญ ์รอดโพธิท์อง 574418347 47 
  นายวรตุม ์โยธา 574418348 48 
  นางสาวสดุา เกดิหว้ยชนั 574418349 49 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์อนิทรโสภา 574418350 50 
  นางสาวสริพิร โฉมศร ี574418351 51 
  นายสทุธวิงศ ์สวุรรณหงษ ์574418352 52 
  นางสาวแสงเดอืน ชา้งกรดุ 574418353 53 
  นางสาวสพุชิชา เมฆฟัก 574418354 54 
  นางสาวสมุนิตรา เทยีนประชา 574418355 55 
  นางสาวอชริญา เอีย่มแกว้ 574418356 56 
  นางสาวอมรสริ ิกนัสงิห ์574418357 57 
  นางสาวอรสิรา มนีาลุม่ 574418358 58 
  นางสาวอาณุชติา ขาํเจรญิ 574418359 59 
  นายเอกชยั ยอ้ยหยด 574418360 60 
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  นางสาวอําพร บวัจนี 574418361 61 
  นางสาวจณิสตา ทองคาํ 574418362 62 
  นางสาวธนพร จนัทรม์โน 574418363 63 
  นางสาวธนภรณ ์พรฉายา 574418364 64 
  นายภกัดชีาต ิรกัชาต ิ574418365 65 
  นางสาวปัญญพชัร ์ศรปีระเสรฐิ 574418366 66 
  นางสาวเปรมกมล เดชนู 574418367 67 
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