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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6038 อ. นุสรา เจนลาภวฒันกลุ 
สาขาวชิา การเงินและการธนาคาร  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกกาญจน ์กองจนัทร ์574459101 1 
  นางสาวกฤตญิาพา ตเิยาว ์574459102 2 
  นายเจรญิทรพัย ์สนิทว ี574459103 3 
  นางสาวเกศรนิทร ์หงษเ์จรญิ 574459104 4 
  นางสาวเกสรา ทองเทพ 574459105 5 
  นางสาวขนิษฐา หงษง์าม 574459106 6 
  นางสาวนภสัสร ปานเรอืง 574459107 7 
  นางสาวชไมพร วงศส์อน 574459108 8 
  นางสาวฐติมิา ทองหลอ่ 574459110 9 
  นางสาวจรีวฒัน ์สวุนัด ี574459111 10 
  นางสาวนิตยา สนิทประโคน 574459112 11 
  นางสาวณัฐฐาพร รกัด ี574459113 12 
  นางสาวณัฐณิชา แดงเครอื 574459114 13 
  นางสาวทพิวรรณ กรทุวงษ ์574459115 14 
  นายธนเดช อรณีุวฒันา 574459116 15 
  นางสาวธนพร คลา้ยเจก๊ 574459117 16 
  นางสาวธดิารตัน ์สตัยากลูย ์574459118 17 
  นายธรีดนย ์มหโิคต 574459119 18 
  นางสาวฐติชิญา มณีกลุ 574459121 19 
  นางสาวณัฐภรณ ์ใหญ่สมีา 574459122 20 
  นางสาวนวพร พวงทอง 574459123 21 
  นางสาวปวรรตัน ์มณีรตัน ์574459124 22 
  นายพรเทพ ศรประสทิธิ ์574459127 23 
  นางสาวราตร ีสสีขุ 574459128 24 
  นายพนัธมติร ชืน่แสง 574459129 25 
  นายพสักร เหมหงษา 574459130 26 
  นางสาววศนีิ สนิีล 574459131 27 
  นางสาวพมิพว์รรณ ธนูอาจ 574459132 28 
  นางสาววมิลสริ ิเคยีนสนัเทยีะ 574459133 29 
  นางสาวรตัณา สามทองกํา่ 574459134 30 
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  นางสาววมิลพรรณ คงเพิม่ 574459135 31 
  นายศวิกร โกมะ 574459137 32 
  นางสาวศทุธานันท ์ดอกกหุลาบ 574459138 33 
  นายศภุกร เรอืงเนตร ์574459139 34 
  นางสาวสมาพร โสไกร 574459140 35 
  นายสทิธชิยั ผวิขาว 574459141 36 
  นางสาวสนิุสา ศรสีาํราญ 574459142 37 
  นางสาวสภุทัรา เจรญิสขุ 574459143 38 
  นางสาวสพุรรษา มุทาพร 574459144 39 
  นายอนุพงศ ์ขนัธค์รี ี574459145 40 
  นางสาวอมติตา นํา้เพชร 574459147 41 
  นางสาวอรณภา รอดวนิิจ 574459148 42 
  นางสาวอรพรรณ อ่อนละมยั 574459149 43 
  นางสาวปภาวรนิทร ์พูนนายม 574459153 44 
  นายผดงุเดช ศรบีญุรอด 574459154 45 
  นายวรเทพ วสิทุธวิงศ ์574459155 46 
  นางสาวจนัทรจ์ริา หกดา่นจาก 574459156 47 
  นายฐกรณร์ฐั สทิธปิระสงค ์574459157 48 
  นางสาวศนัศนีย ์กรมสรุยิศกัดิ ์574459158 49 
  นางสาวณัฐมล ธารหาญ 574459160 50 
  นางสาวอาภากรณ ์พฤกษา 574459161 51 
  นางสาวนภสัสรา ชืน่ชมนอ้ย 574459162 52 
  นายทกัษด์นัย พานแกว้ 574459163 53 
  นางสาวกชกร หลม่เหลา 574459164 54 
  นายธนสทิธิ ์ใจรกัด ี574459165 55 
  นางสาวสธุดิา แสงอําไพ 574459166 56 
  นายนันทพิฒัน ์ใจซือ่ 574459167 57 
  นางสาวนารรีตัน ์คเชนทร 574459168 58 
  นางสาวนรศิรา กศุลศลิป์วฒุ ิ574459169 59 
  นายปรุเชษฐ ์คงเป่ียม 574459170 60 
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  นางสาวพลอยผกา ทองด ี574459173 61 
  นางสาวศภุวรรณ พุ่มแกว้ 574459178 62 
  นางสาวสนุทร ีสทุธเิลศิ 574459183 63 
  นางสาวอรนภา จาํนงค ์574459185 64 

6
 

4
 

1
 

ชา
 

ค
 
หญิ

 
คน รว

 
ค

 

3/3 Page 22/10/2561 11:35  


