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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4131 อ. นพดล มณีรตัน ์
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกรกนก เรอืงมจัฉา 574418401 1 
  นางสาวกฤตมิา จนิดาวงษ ์574418402 2 
  นางสาวกานตร์ว ีจเูภา 574418403 3 
  นางสาวกิง่กานต ์แยม้เยือ้น 574418404 4 
  นายกติตพิงษ ์วนัเย็น 574418405 5 
  นายกติตวิฒุ ิเจยีมวจิติร ์574418406 6 
  นางสาวขนิษฐา สวุรรณโสภา 574418407 7 
  นายจตพุล วอ่งวงศษ์าโรจน ์574418408 8 
  นายจริพงค ์แซล่ิม้ 574418409 9 
  นางสาวชลธชิา โดยคาํด ี574418410 10 
  นางสาวจฑุามาศ รปูเลขา 574418411 11 
  นางสาวจฑุามาศ วริยิาลยั 574418412 12 
  นายขนัดชยั บ่อแกว้ 574418413 13 
  นายณฐกร รณุนก 574418414 14 
  นายณรงค ์เลศิกติตกิลุโยธนิ 574418415 15 
  นายธนกร พุทธคณุ 574418416 16 
  นางสาวธติมิา รอดทา 574418417 17 
  นางสาวธมนวรรณ เพชรแสงด ี574418418 18 
  นายธรณเ์ทพ พึง่โภคา 574418419 19 
  นางสาวธตีมิา รศัมภีาสภร 574418420 20 
  นางสาวนภสัสร ปลุวามะระ 574418421 21 
  นางสาวเบญจรตัน ์จนัทรเ์จรญิเงนิ 574418422 22 
  นางสาวเบญจวรรณ จนัทาแลว้ 574418423 23 
  นายบญุชยั แกว้คลํา้ 574418424 24 
  นางสาวปัทมวรรณ สมโสดา 574418425 25 
  นางสาวปารติรา แกน่ไร ่574418426 26 
  นายปรชัญา ธญัญศรรีตัน ์574418427 27 
  นายพรเทพ ชืน่กลิน่ธปู 574418428 28 
  นางสาวพวงผกา เถือ่นคนรกั 574418429 29 
  นางสาวพชัรภรณ ์เพชรว์า่ว 574418430 30 
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  นางสาวมาพร ประวตัเิจรญิวทิย ์574418431 31 
  นายพรีวชัร อัง้ลี ่574418432 32 
  นางสาวเพ็ญมณี ตณัฑะเตมยี ์574418433 33 
  นางสาวภสัสร เรอืงมจัฉา 574418434 34 
  นายรุง่โรจน ์ธานินพงศ ์574418435 35 
  นายยุรนันท ์ปานแกว้ 574418436 36 
  นางสาวศภุลกัษณ ์ศริพินิ 574418437 37 
  นายราชศกัดิ ์ทรพัยเ์ลศิ 574418438 38 
  นางสาววนิชา อยู่เจรญิ 574418439 39 
  นายวรพทัธ ์เดชาพพิฒันพ์ร 574418440 40 
  นางสาวสธุาสณีิ มุนินทรส์าคร 574418441 41 
  นางสาวสนัุนทา มั่งแป้น 574418442 42 
  นางสาววริารตัน ์ชุม่พรมราช 574418443 43 
  นางสาวสพุรรณิกา คงชาตร ี574418444 44 
  นายวฒุชิยั ตตเิจรญิ 574418445 45 
  นางสาวศรณัญ่า วงษข์วญัเมอืง 574418446 46 
  นางสาวศศธิร ซอ้นสาํเภา 574418447 47 
  นายสภุโชค ตนักติตวิฒัน ์574418448 48 
  นางสาวสทุธนีิ สขุสนัตสิกลุชยั 574418449 49 
  นางสาวสวุรรณา รปูคม 574418450 50 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์พวงเงนิ 574418451 51 
  นางสาวสวุนันท ์โพธิผ์ล ิ574418452 52 
  นางสาวสวุยิะดา ขวญังาม 574418453 53 
  นายเสกสรร เกดิฤทธิ ์574418454 54 
  นายอนุชติ ทองด ี574418455 55 
  นายอภศิกัดิ ์ไทรเมอืง 574418456 56 
  นางสาวอมรรตัน ์ทรพัยผุ์ด 574418457 57 
  นางสาวอญัธกิา พุทธนา 574418458 58 
  นายอทิธพิทัธ ์ลิม้ธนาวรโชต ิ574418459 59 
  นายเอนก สงิหก์ลิน่ 574418460 60 
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  นางสาวอมติา จงศภุวศิาลกจิ 574418461 61 
  นางสาวอนิทริา สวนตะโก 574418462 62 
  นางสาวเบญจา ศรรีงค ์574418463 63 
  นางสาวกฤษฏิก์รีตกิา ผลพนัธนิ 574418464 64 
  นางสาวธญัวรตัน ์อนันตโ์ท 574418465 65 
  นางสาวตวงพร ทมมดื 574418466 66 
  นางสาวกฤษณา เรกิเถือ่น 574418467 67 
  นางสาวพรประพา พลแสน 574418468 68 
  นางสาวกมลชนก บญุแชม่ 574418469 69 
  นางสาวพมิพว์ภิา นิมากร 574418470 70 
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