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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4024 อ. ขวญัยุพา ศรสีวา่ง 
สาขาวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลมาศ ทองเรอืง 574480101 1 
  นายกฤตนัย บบุผา 574480102 2 
  นางสาวกลิน่รํา่ ทองประหยดั 574480103 3 
  นางสาวณัชชา บวัทอง 574480104 4 
  นายกานต ์เตีย๊ะตาชา้ง 574480105 5 
  นางสาวดวงกมล ทองดอนเหมอืน 574480106 6 
  นายคมชาญ แกน่แกว้ 574480107 7 
  นางสาวปรยีานุช บญุสนอง 574480108 8 
  นางสาวจฬุาลกัษณ ์สะพนัธงั 574480109 9 
  นายเจษฎากร กํา่มอญ 574480110 10 
  นางสาวปวนัรตัน ์สระทองหยอม 574480111 11 
  นายชนะภยั ไมป้ระเสรฐิ 574480112 12 
  นางสาวชนิตา มหาขนัธ ์574480113 13 
  นายฐติวิฒัน ์สงิหศ์รกีาญจน ์574480114 14 
  นางสาวณัฐกาญจน ์หว้ยหงษท์อง 574480115 15 
  นายภานุวฒัน ์พราหมณเ์กษม 574480116 16 
  นางสาวมลัลกิา แซล่อ้ 574480117 17 
  นายทฐิชากรณ ์เฉ่ียวงษท์อง 574480118 18 
  นายธรรมวทิย ์ศนูยก์ลาง 574480119 19 
  นายธรีพนัธุ ์ศรโีปดก 574480120 20 
  นายนวพจน ์อํ่าโพธิท์อง 574480121 21 
  นายนิคม มั่นหลง 574480122 22 
  นายรชัชานนท ์ลขิติธนานุกจิ 574480123 23 
  นางสาวปทมุพร รุง่สวา่ง 574480124 24 
  นางสาวรตันา สรอ้ยอากาศ 574480125 25 
  นายเปรมชยั กลิน่เถือ่น 574480126 26 
  นางสาวพนิดา มะลคิง 574480127 27 
  นายศภุกร ชนุเชาวฤทธิ ์574480128 28 
  นางสาวสวุณันิสา พรหมชนะ 574480129 29 
  นางสาวอภชิยา อรณุรตัน ์574480130 30 
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  นายยศพล เส็งสมุทร 574480131 31 
  นางสาวระพพีร เนียรสนัเทยีะ 574480132 32 
  นางสาวจริภญิญา ศลิปศาสตรพ์ริยิะ 574480133 33 
  นางสาวอนัธกิา สระทองปลัง่ 574480134 34 
  นางสาวรตัตนัินท ์จนัทรว์รรณ ์574480135 35 
  นายฤทธชิยั ทมิหอม 574480136 36 
  นางสาวภทัราพร ศรคีาํหู ้574480137 37 
  นางสาวสชุญัญา บญุบํารงุ 574480138 38 
  นางสาววรรษชล ป่ินขาว 574480139 39 
  นายวรายุทธ คชพนัธ ์574480140 40 
  นางสาวณัฐฐา ฉ่ิงทองคาํ 574480141 41 
  นายวฒันช์ยักรณ ์เทยีมทดั 574480142 42 
  นางสาววณัวษิา รุง่เรอืง 574480143 43 
  นางสาววภิาพร พุ่มใจด ี574480144 44 
  นายวฒุกิานต ์ทมิหอม 574480145 45 
  นายวฒุชิยั บรุโส 574480146 46 
  นายศตพล ณ บางชา้ง 574480147 47 
  นางสาวอารยา พูลพนิิจ 574480148 48 
  นายกฤษพศิานา วรรณด ี574480149 49 
  นายสดายุ ฟักหอมเกรด็ 574480150 50 
  นายสทุธพิร บณุยเลขา 574480151 51 
  นางสาวอธจิติ นาคโสมกลุ 574480152 52 
  นายอภวิฒัน ์ลมิปธติกิลุ 574480153 53 
  นายอภสิทิธิ ์สาวสวรรค ์574480154 54 
  นายอทิธพิทัธ ์เอือ้มสวรรค ์574480155 55 
  นางสาวสริริตัน ์ภาคญีาตอิารกีลุ 574480156 56 
  นายยุรนันท ์ทารพนัธ ์574480157 57 
  นายมงคล อยู่คุม้ 574480158 58 
  นายสรุภาส เข็มแข็งปรชีานนท ์574480160 59 
  นางสาวพชิชานันท ์ทพิยส์มุณฑา 574480161 60 
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