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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 2080 อ. แพรวพรรณ ตรชี ัน้ 
สาขาวชิา การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลวรรณ สมพรมทพิย ์574469101 1 
  นายวฒันชยั พมิพส์าํเภา 574469102 2 
  นายณัฐพงศ ์สกลุนราแกว้ 574469103 3 
  นายจตพุล แสงหนิ 574469104 4 
  นางสาวจดิาภา คํา้จนุ 574469105 5 
  นางสาวจริารตัน ์ชนุเกษา 574469106 6 
  นางสาวกลัยาณี กาํเหนิดสมุทร 574469107 7 
  นายกติตพิงษ ์ชลอทรพัย ์574469108 8 
  นางสาวฐานิตา กรมีานนท ์574469109 9 
  นางสาวณัฏฐน์ร ีปราสาร 574469110 10 
  นางสาวณัฐพร ตลบัทอง 574469111 11 
  นายเกยีรตศิกัดิ ์ทองสามส ี574469112 12 
  นายอดศิกัดิ ์โสดาด ี574469113 13 
  นายธนดล เฟ่ืองสทัธรรม 574469114 14 
  นายธรีภทัร คาํพรม 574469115 15 
  นายปฏหิารย ์คุม้โห ้574469116 16 
  นายพรชยั วจิติร 574469117 17 
  นายธนัท ปลัง่ตระกลู 574469118 18 
  นางสาววราภรณ ์สองเมอืง 574469119 19 
  นางสาวจฑุารตัน ์บญุรอด 574469120 20 
  นายชนิวฒัน ์เกดิสวสัดิ ์574469121 21 
  นายณรงคฤ์ทธิ ์สระทองป้อม 574469122 22 
  นายอภวิฒุ ิโสพติร 574469123 23 
  นางสาวอรณุโรจน ์ประกอบทรพัย ์574469124 24 
  นางสาวณัฎฐา เชาวไ์ว 574469125 25 
  นางสาวอมัพวรรณ ปานรอด 574469126 26 
  นางสาวอารยีา กณัฑา 574469127 27 
  นายภาราดร ฟักโต 574469128 28 
  นางสาวธนัญญา พยุง 574469130 29 
  นายธนายุต ฤทธิก์ารณุวงศ ์574469131 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวธรรมวด ีธรีาทรง 574469132 31 
  นายธรีะ สายสลา้ง 574469133 32 
  นายนัฐพล ทรพัยเ์ย็น 574469134 33 
  นางสาวนันทญิา นาคม ี574469135 34 
  นางสาวนิภา พารกัษ ์574469136 35 
  นายพงษป์กรณ ์ขนุเนียม 574469139 36 
  นายพลวฒัน ์เชยีงราย 574469140 37 
  นางสาวฟารดิา เพ็ญสตูร 574469141 38 
  นางสาวลนิดา ทองดอนเหมอืน 574469143 39 
  นางสาววรรณพร สะพร ัง่ 574469144 40 
  นายศรราม สดใส 574469146 41 
  นายศภุวชิญ ์นามจดั 574469147 42 
  นางสาวสมชัชา เกดิกระเซนต ์574469148 43 
  นางสาวสวุนันท ์สนุทรศกัดิส์ทิธิ ์574469149 44 
  นายสคุนธ ์ยอดเพชร 574469151 45 
  นายสทุธพิงษ ์สอนวฒันา 574469152 46 
  นางสาวหทยัรตัน ์ร ืน่จติ 574469154 47 
  นายอนวชั เคา้มูล 574469155 48 
  นางสาวอญัมณี เจยีมจาํรสั 574469156 49 
  นายอศัมเ์ดช จงึประวตั ิ574469157 50 
  นายอานนท ์มั่นคง 574469158 51 
  นางสาวสดุธดิา แจง้หงษว์งษ ์574469159 52 
  นางสาวพชิยา คาํเจรญิ 574469160 53 
  นางสาวอรอนงค ์มาทรพัย ์574469161 54 
  นางสาวสภุาพร สชีมน่ิม 574469162 55 
  นางสาวสภุาพร สคุนธนิตย ์574469163 56 
  นางสาวญาณิการ ์วฒุปิภาภริมย ์574469164 57 
  นางสาวนิตา เสนียว์งค ์574469165 58 
  นายณภทัร น่ิมนวล 574469166 59 
  นางสาวอนุศรา เชยีงกา 574469167 60 
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  นางสาวนิชานาถ อ่วมสะอาด 574469168 61 
  นางสาวเจนจริา ผึง้บํารงุ 574469169 62 
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