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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 7049 ดร. เดช ธรรมศริ ิ
สาขาวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายเกรยีงไกร มากระจนัทร ์574480301 1 
  นางสาวเกศสดุา แสงทองด ี574480302 2 
  นางสาวจงรกัษ ์เรยีบสนัเทยีะ 574480303 3 
  นางสาวศริประภา ศริสิโุขดม 574480304 4 
  นายจตรุงค ์สมพงษ ์574480305 5 
  นายอนันต ์สพุรรณชาต ิ574480306 6 
  นางสาวณัฐพร เทพพชิติสมุทร 574480307 7 
  นายณัฐพนัธ ์สุม่เนียม 574480308 8 
  นายตอ่ศกัดิ ์แกว้การ 574480309 9 
  นายทรรศนภ์มู ิหงวนบญุมาก 574480310 10 
  นายอภสิทิธิ ์เร ิม่รตัน ์574480311 11 
  นางสาวทพิยว์รรณ คาํอว้น 574480312 12 
  นายธนากร ถนอมกติต ิ574480313 13 
  นายธญัญาวฒัน ์ชญัญะพเิชฎฐ ์574480314 14 
  นางสาวธญัลกัษณ ์ยงัพะยอ 574480315 15 
  นายธนพร ครธุทะยาน 574480316 16 
  นายนัฐพล สายทอง 574480317 17 
  นางสาวนันทดิา ทพิยส์งัวาลย ์574480318 18 
  นายนิรนัดร ์คงคาหลวง 574480319 19 
  นางสาวใบเฟิน นงคราญ 574480320 20 
  นางสาวปวณีา บตุรแม่กลอง 574480321 21 
  นางสาวณัฐกาญจน ์เชยสงวน 574480322 22 
  นางสาวปารณีา แซต่นั 574480323 23 
  นางสาวปณุยาพร แซล่ี ้574480324 24 
  นายชยัพร สนอปุ 574480325 25 
  นางสาวพรทพิย ์ฐติยานุวฒัน ์574480326 26 
  นายพชัรพงษ ์พลอยขาว 574480327 27 
  นางสาวพชัรนิทร ์สมใจ 574480328 28 
  นายพชิชา เต็มวจิติร ์574480329 29 
  นางสาวชนสรณ ์วงงาม 574480330 30 
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  นายพูณศกัดิ ์ออมสนิ 574480331 31 
  นางสาวเพ็ญนิภา มาศริ ิ574480332 32 
  นายภานุพนัธ ์วรรณวงศ ์574480333 33 
  นางสาวมลฤด ีดอนวงค ์574480334 34 
  นางสาวจฑุามณี ฉิมวยั 574480335 35 
  นางสาวจฑุารตัน ์บวัแดง 574480336 36 
  นางสาวยุวด ีคา่ยเพชร 574480337 37 
  นายรชัพล พลายสา 574480338 38 
  นางสาววารณีุ โกมาก 574480339 39 
  นายวฒุชิยั สงัขง์าม 574480340 40 
  นางสาวศจุภีรณ ์นาคพนัธ ์574480341 41 
  นายสหรฐั เมฆอดุม 574480342 42 
  นางสาววนิดา บวัแดง 574480343 43 
  นางสาวสนัุนทา นาญาต ิ574480344 44 
  นายอภชิาต ิแสนสขุ 574480345 45 
  นางสาวอมรรตัน ์แดงสม 574480346 46 
  นางสาวอารยีา เกลีย้งเกลา 574480347 47 
  นายเอกอาทติย ์ปานเพ็ชร 574480348 48 
  นางสาวศภุกานต ์กลิน่บญุนาค 574480349 49 
  นายนพดล ดว้งแหว้ 574480350 50 
  นายมารตุ กงจกัรศร ี574480351 51 
  นางสาวมารษิา ทองจนัเทา 574480352 52 
  นายธนพล จมีานุษย ์574480353 53 
  นายสาธติ ชุม่เย็น 574480354 54 
  นายยงยุทธ พงศอ์รยิธนา 574480355 55 
  นางสาวนภสัสร อยู่สขุ 574480356 56 
  นางสาวอาจารยี ์เอกทรพัยส์กลุ 574480357 57 
  นายธรี ์ประสพผล 574480358 58 
  นายศลิายุทธ พมิพสืนิธุ ์574480359 59 
  นางสาวอนิธอุร ศภุโสภณ 574480360 60 
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  นายไตรภพ เกดิป้ัน 574480361 61 
  นางสาวมารษิา สจีะ๊แปง 574480362 62 
  นายสนัตสิขุ พรมม ิ574480363 63 
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