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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4112 อ. ณฐัวรรณ สมรรคจนัทร ์
สาขาวชิา การจดัการโลจสิตกิส ์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกฤษฎา ตรเีดชา 574444101 1 
  นายกฤษฎา อน้แพ 574444102 2 
  นางสาวกญัญา ผวิอ่อน 574444103 3 
  นางสาวกาญจนา บวัพา 574444104 4 
  นางสาวกวนินาฎ พณิทพิย ์574444105 5 
  นางสาวขนิษฐา ฉิมบญุอยู่ 574444106 6 
  นายจกัรพนัธ ์แยม้ยงค ์574444107 7 
  นางสาวกญัจนาพร ตตยิศภุกรกลุ 574444108 8 
  นายจกัรกฤษณ ์หว้ยหงษท์อง 574444109 9 
  นางสาวจรินันท ์อนิทปัญญา 574444110 10 
  นางสาวจริาพร สาํเนียงเย็น 574444111 11 
  นางสาวจรินันท ์เชยีงเครอื 574444112 12 
  นางสาวจริาพชัร สขุขวีงษ ์574444113 13 
  นางสาวดวงพร จนัทรล์อย 574444114 14 
  นายธรณิศวร ์นพวงษ ์574444115 15 
  นางสาวธญัญลกัษณ ์อาจภกัด ี574444116 16 
  นางสาวนัฐนันท ์นาคบตุร 574444117 17 
  นายนัฐพงษ ์วโิลจนบตุร 574444118 18 
  นางสาวสถติยภ์รณ ์มชี ือ่ 574444119 19 
  นายธรีพล ตระการธงชยั 574444120 20 
  นางสาวบษุกร บวัขาว 574444121 21 
  นางสาวประภาพร ปรยีาภสัวรสกลุ 574444123 22 
  นางสาวนพเกา้ ชิน้ฮะงอ้ 574444124 23 
  นายพงศภ์คั ทองสมิา 574444125 24 
  นายพงษส์ทิธิ ์รกัรุง่ 574444126 25 
  นายพนมพร จดัเกดิสมุทร 574444127 26 
  นายพชัรพล พมิพสิทุธิ ์574444128 27 
  นายภานุพงษ ์ท่าดสีม 574444130 28 
  นางสาวภาวติา ยิม้อนันต ์574444131 29 
  นางสาวมณธฌิา พลายมสี ี574444132 30 
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  นางสาวรงัสมิา ชนิทศกัดิ ์574444133 31 
  นางสาวรุง่ทวิา เจมิพนัธ ์574444134 32 
  นางสาวปิยนาฏ หาขนุทด 574444135 33 
  นางสาวเรณู คงพนัศร ี574444136 34 
  นางสาวเรไร ปุ้ งกี ๋574444137 35 
  นางสาวพชรพร ขนุพทิกัษ ์574444138 36 
  นางสาวพรรณิตา ธรรมชยั 574444139 37 
  นางสาวพรรวษา สขุดษิฐ ์574444140 38 
  นางสาวศรินิทพิย ์สลบัลกึ 574444141 39 
  นางสาวศริพิร ศกัดิช์ยั 574444142 40 
  นางสาวพชัรพร เพ็ชรป้์อม 574444143 41 
  นางสาวสกุญัญา คาํแปง 574444144 42 
  นางสาวสธุารนิ แชม่วลิยั 574444145 43 
  นายพพิฒัน ์อยู่เต็มสขุ 574444146 44 
  นางสาวสนัุนทา อยู่รุง่ 574444147 45 
  นางสาวพมิพพ์ร คงแจม่ 574444148 46 
  นายภรูนิท ์แซอ่ึง้ 574444149 47 
  นางสาวมณีรตัน ์สนุทกจิ 574444150 48 
  นายวรากร ตัง้วฒันกลูวงศ ์574444151 49 
  นางสาวอมรรตัน ์เกดิโภคา 574444152 50 
  นางสาววราภรณ ์เย็นนาน 574444153 51 
  นางสาววชัร ีทองเครง่ 574444154 52 
  นางสาวอกัษรสวรรค ์ชว่ยเงนิ 574444155 53 
  นางสาวศริลิกัษณ ์เปลีย่นพนัธุ ์574444156 54 
  นางสาวอารยีา สดุตา 574444157 55 
  นางสาวอไุรรตัน ์จอ้ยรอ่ย 574444158 56 
  นางสาวกนกพร อบุลราช 574444159 57 
  นายชยัวฒัน ์แสงพยพั 574444160 58 
  นายชเูกยีรต ิแซโ่งว้ 574444161 59 
  นางสาวศภุกานต ์อตัโน 574444162 60 
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  นางสาวสภุาสริ ิสามทอง 574444163 61 
  นายนราวชิญ ์ทพิวมิลรตันช์ยั 574444164 62 
  นางสาวสมุนิตรา หงษษ์า 574444165 63 
  นางสาวสพุชิฌาย ์วดัใหญ่ชนวรี ์574444166 64 
  นายอดศิร ตระกลูจนัทรศริ ิ574444167 65 
  นางสาวไอรดา สายทอง 574444168 66 
  นายธนาวฒุ ิภติตกิาญจนก์ลุ 574444169 67 
  นางสาวเบญจมาศ โพธิไ์ทย 574444170 68 
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