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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5097 อ. กติตพิงษ ์ภู่พฒันว์บูิลย ์
สาขาวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายศรณัวชิญ ์สธุาเรอืงพงศ ์574480401 1 
  นางสาวภทัรภร หรุวุลัย ์574480402 2 
  นายจกัรกฤชน ์แซล่ี ้574480403 3 
  นายชลนรนิทร ์วโิรจนชาต ิ574480404 4 
  นายปิยวฒัน ์นาคประเสรฐิ 574480405 5 
  นางสาวสภุาพร ทองเปรม 574480406 6 
  นายไพศาล ซือ่ตรง 574480407 7 
  นายภาณุวฒัน ์ชา่งพมิพ ์574480408 8 
  นายสนทนา ลิน้ทอง 574480409 9 
  นางสาวศศยิา แกว้ไทรฮุ่น 574480410 10 
  นายธาดา วงษเ์อก 574480411 11 
  นางสาวสธุมิา มโนนิตธิรรม 574480412 12 
  นายปองพล แจง้จติต ์574480413 13 
  นางสาวปวณีา ผาตนิาวนิ 574480414 14 
  นายหาญกฤช ชืน่กจิสกลุ 574480415 15 
  นางสาวดวงกมล นอ้ยกาญจนะ 574480416 16 
  นายทศพล กลิน่สกัโก 574480417 17 
  นายกฤษณคร เงอเลอะ 574480418 18 
  นายนุกลู ประเสรฐิสรชยั 574480419 19 
  นายพลวตั ปัญญาโชต ิ574480420 20 
  นายวทิยา ครฑุดาํ 574480421 21 
  นางสาวพจนินท ์นิลเพชร 574480422 22 
  นางสาวจนัทมิา งามผ่อง 574480423 23 
  นางสาวมณทริา ศรนิีล 574480424 24 
  นางสาวศริริตัน ์ไชยวงษ ์574480425 25 
  นายจริฏัฐ ์ชชัวงษ ์574480426 26 
  นางสาวทวิาพร ระวงันาม 574480427 27 
  นายวรายุทธ ไชยศร ี574480428 28 
  นางสาววาสนา แซล่ี ้574480429 29 
  นางสาวจฑุามาศ พุกนาลุม่ 574480430 30 
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  นางสาวสธุดิา แซโ่งว้ 574480431 31 
  นางสาวสภุญิญา น่วมดว้ง 574480432 32 
  นายธนพนธ ์ธชพีนัธ ์574480434 33 
  นางสาวศภุวรรณ พนัยานนท ์574480435 34 
  นายณัฐพล วจิติรเศรษฐกลุ 574480436 35 
  นางสาวปัทมพร สงัวาลไพร 574480437 36 
  นายภาณุวฒัน ์สวสัด ี574480438 37 
  นายธรีะพทัธ ์เช ือ้ฉ่ําหลวง 574480439 38 
  นายธวชัชยั ยอยรูร้อบ 574480440 39 
  นายธรีศกัดิ ์สาํลพีนัธ ์574480441 40 
  นางสาวธารณีิ ยอยรูร้อบ 574480442 41 
  นายชยตุ สาระเนตร 574480443 42 
  นางสาวสชุญัญา แกว้ราม 574480444 43 
  นางสาวนิศารตัน ์ประทมุแกว้ 574480445 44 
  นายโสภณ เมฆป้ัน 574480446 45 
  นางสาวอจัฉรา สขุหงษ ์574480447 46 
  นางสาวสภุาพร ลอยเลศิหลา้ 574480448 47 
  นางสาวธนัชพร ฉินมานะศริ ิ574480449 48 
  นายเมธาสทิธิ ์มากงลาด 574480450 49 
  นายกติตทิตั จรญูเกยีรตธินา 574480451 50 
  นายสนุทร เฮงเรอืงศริ ิ574480452 51 
  นายอนุพนัธ ์ชอบสอน 574480453 52 
  นายทศพร ทองสมเพยีร 574480454 53 
  นายรชัชานนท ์สมนัพงษ ์574480455 54 
  นางสาวปรติา สมประสงค ์574480456 55 
  นางสาวผกามาศ นิวาส 574480457 56 
  นายสาธติ สรุนิเปา 574480458 57 
  นางสาวสภุาวด ีชว่ยสขุ 574480459 58 
  นายวชริะ รอดบางยาง 574480460 59 
  นางสาวจฑุารตัน ์แฝงเพ็ชร 574480461 60 
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  นายพรีพล เผอืกน่ิม 574480462 61 
  นายวชิาญ พนัธุเ์ผอืก 574480463 62 
  นางสาวอารยีา พรหมสาร 574480464 63 
  นายวชัรพงศ ์อมรธรีะกลุ 574480465 64 
  นายวรีวฒัน ์รุง่โรจนโ์ชตชิว่ง 574480466 65 
  นางสาวสนีิรตัน ์สขุใส 574480467 66 
  นายธงชยั พงศอ์รยิธนา 574480468 67 
  นายอาคม สทุธเิวช 574480469 68 
  นางสาวพชัรา วรรณกลู 574480470 69 
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