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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4118 อ. วลัลภา วชิะยะวงศ ์
สาขาวชิา ธุรกจิระหวา่งประเทศ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลวรรณ จริธนาวฒุ ิ574479101 1 
  นางสาวจฬุาลกัษณ ์สวสัด ี574479102 2 
  นางสาวชนากานต ์จารบุรูณ ์574479103 3 
  นางสาวณัฐรกิา พทิกัษเ์กชา 574479104 4 
  นายเดชาพล ประดบัมุข 574479105 5 
  นางสาววภิาวรรณ แสงงาม 574479106 6 
  นางสาวธนพร พุมมา 574479107 7 
  นางสาวธญัญรตัน ์ดวงสาํราญ 574479108 8 
  นางสาวธญัญลกัษณ ์แสงศร ี574479109 9 
  นางสาววจิติรา เซ ีย่งมา้ 574479110 10 
  นางสาวนนทยิา ขยุขาํ 574479111 11 
  นางสาวนวรตัน ์ไพรพนัส 574479112 12 
  นางสาวนารรีตัน ์หงษเ์วยีงจนัทร ์574479113 13 
  นางสาวปรษิา มาแกว้ 574479114 14 
  นางสาวปารชิาต ิสระทองหอ้ย 574479115 15 
  นางสาวเปรมยุดา ดแีกว้ 574479116 16 
  นางสาวชตุกิาญจน ์แสงโรจนส์กลุชยั 574479117 17 
  นางสาวพชิญธดิา วงศเ์นตร 574479118 18 
  นางสาวพชิญา รกัการด ี574479119 19 
  นางสาวลลติา เย็นระยบั 574479120 20 
  นางสาววรรณธยา ยอดมิง่ขวญั 574479121 21 
  นางสาววาร ีแซห่ยาง 574479122 22 
  นางสาวศริประภา สอาดเอีย่ม 574479123 23 
  นางสาวสจุณิณา ชา่งทุ่งใหญ่ 574479124 24 
  นางสาวสธุนีิ บญุเสนันท ์574479125 25 
  นางสาวขวญักมล วเิชยีร 574479126 26 
  นายญาณวฒัน ์เดชา 574479127 27 
  นางสาวนํา้ทพิย ์เจรญิกจิสมบรูณ ์574479128 28 
  นางสาวณัฐธดิา สงิหามาตร 574479129 29 
  นางสาวภณัฑลิา หงษย์นต ์574479130 30 
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  นางสาวธดิากร เป่ียมแพร 574479131 31 
  นางสาวนิสา เลศิธนู 574479132 32 
  นางสาวพณิชา นนทช์า้ง 574479133 33 
  นางสาวพรนภา เหนิสขุ 574479134 34 
  นางสาวพณิรตัน เสมานิตย ์574479135 35 
  นางสาวแพรพลอย วจิติมนตร ี574479136 36 
  นางสาววรรณภา ขนุนทอง 574479137 37 
  นางสาววภิาวรรณ แสงงาม 574479138 38 
  นางสาวแพรวพลอย ศริพิทิกัษช์ยั 574479139 39 
  นายอทุยั เอกจนี 574479140 40 
  นางสาวอญัชสิา เผอืกผ่อง 574479141 41 
  นางสาวทพิยว์รรณ คปุตวชั 574479142 42 
  นายฉัตรชยั รปูหุ่น 574479143 43 
  นางสาวบษุกร ธงไชย 574479144 44 
  นายวรฒุม ์มั่นพรม 574479145 45 
  นายชวลัวทิย ์สนัตนิิภานนท ์574479146 46 
  นางสาวรุง่อรณุ เมอืงนก 574479147 47 
  นางสาวอารยีา คงด ี574479149 48 
  นางสาวญาสมุนิทร ์หาจตัรุสั 574479150 49 
  นางสาวมณทริา มานะอดทน 574479151 50 
  นางสาวอรวรรณ วรรณะ 574479152 51 
  นางสาวอรวรรณ คลา้ยคลงึ 574479153 52 
  นายธนภมู ิอภคิงทรพัย ์574479154 53 
  นางสาวธารารตัน ์กาญจนคเชนทร ์574479155 54 
  นางสาวมณัฑนา เสอืแป้น 574479156 55 
  นายภทัรกาญจน ์ทศันา 574479157 56 
  นางสาวเมวด ีเอมสมบรูณ ์574479158 57 
  นางสาวพทิยรศัมิ ์สวุรรณศริ ิ574479159 58 
  นายวงศพทัธ ์ยีต่นั 574479160 59 
  นางสาวนุชนาถ นํา้แกว้ 574479161 60 
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  นางสาวอภญิญา มทีอง 574479162 61 
  นางสาวอะมติา แผ่นสงูเนิน 574479163 62 
  นางสาวจารวุรรณ กจิบํารงุ 574479164 63 
  นายพชธกร ลํา้เลศิ 574479165 64 
  นางสาวสปุรยีา ปานคาํ 574479166 65 
  นางสาววรศิรา ถกึจรญู 574479167 66 
  นายปรดีา สทุธชิยั 574479168 67 
  นายพลกานต ์สายสมาน 574479169 68 
  นางสาวปิยะพร ทองเจรญิศริกิลุ 574479170 69 
  นายอนณ ทองสกุใส 574479171 70 
  MR. Jiarong Lin 574479172 71 
  นางสาวธนัญญา ทลูประสม 574479173 72 
  นางสาวจรยิพชั นกทอง 574479174 73 
  นางสาวจรรยพร หงษอ์นิทร ์574479175 74 
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