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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4064 อ. ธนาณตั ิกลา้หาญ 
สาขาวชิา การจดัการโลจสิตกิส ์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลรตัน ์สงพรมทพิย ์574444201 1 
  นางสาวกมลวรรณ วงศท์อง 574444202 2 
  นางสาวกาญจนา กาบแกว้ 574444203 3 
  นายกติตพินัธ ์วงษน์อ้ย 574444204 4 
  นายกรกช เรยีงแหลม 574444205 5 
  นายกติศิกัดิ ์สทุธะมะนา 574444206 6 
  นางสาวกญัญา แกว้สวา่ง 574444207 7 
  นางสาวกลุนิดา บวัศร ี574444208 8 
  นางสาวเกษรนิทร ์มั่งลิม้ 574444209 9 
  นายคมกฤษณ ์บวัรอด 574444210 10 
  นางสาวจรุพีร ทองสาด 574444211 11 
  นางสาวจริาภรณ ์ชชู ืน่ 574444212 12 
  นางสาวชลติา เงนิงอก 574444213 13 
  นายชนาธปิ ตน้เทยีน 574444214 14 
  นายฐาปกรณ ์สขุเกษม 574444215 15 
  นางสาวฐติชิา หนิออ่น 574444216 16 
  นายณัฐพล กาฬภกัด ี574444217 17 
  นางสาวตรรีตัน ์กยุเพ็ชร 574444218 18 
  นายทนงศกัดิ ์ขจรสขุศริ ิ574444219 19 
  นายทศพร ทา้วนาง 574444220 20 
  นางสาวธนพร ภาคภมู ิ574444221 21 
  นางสาวดวงนภา ศริพินิ 574444222 22 
  นางสาวธญัญา หารศลิป์ 574444223 23 
  นายธาวนิ โกษาแสง 574444224 24 
  นายธนกร ลอ้บวรนันท ์574444225 25 
  นายนัฐพงศ ์มโนสารโสภณ 574444226 26 
  นายธนสทิธิ ์ทองพนัธ ์574444227 27 
  นางสาวเบ็ญจพร รุง่เรอืง 574444228 28 
  นางสาวปณพร สนิอนันตชยั 574444229 29 
  นายประวทิย ์ตนัสมบรูณ ์574444230 30 
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  นางสาวพรพมิล เจรญิศร ี574444231 31 
  นางสาวสริกิาญจน ์ทองส ี574444232 32 
  นางสาวมุกดา เพ็ชรกลงึ 574444233 33 
  นายยุทธนา บตุรเกต ุ574444234 34 
  นายนพดล โสเขวา้ 574444235 35 
  นางสาววรรณิภา ศรปีระทมุ 574444236 36 
  นางสาววาสนา อุ่นราช 574444237 37 
  นางสาวนวรตัน ์พรหมจาํรสั 574444238 38 
  นางสาวชนิดา อณุาโลม 574444239 39 
  นางสาวนิตยา กาฬภกัด ี574444240 40 
  นางสาวศริลิกัษณ ์บญุจิว๋ราบ 574444241 41 
  นางสาวศริวิรรณ บญุวงษ ์574444242 42 
  นางสาวสโรชา กระตา่ยทอง 574444243 43 
  นายสพุล สมิะรกัษอ์ําไพ 574444244 44 
  นางสาวสมุล ผนิแสง 574444245 45 
  นายสรุเกยีรต ิโสมภรี ์574444246 46 
  นายบรบิรูณ ์อมุาวงสกลุ 574444247 47 
  นายปรชัญา ไวเรอืงศริพิงศ ์574444248 48 
  นางสาวสรชา สบือนิทร ์574444249 49 
  นายพรอ้มพงศ ์สรอ้ยสาํราญ 574444250 50 
  นางสาวอโนชา อดุมรกัษ ์574444251 51 
  นางสาวอภญิญาพร สะทา้นบวั 574444252 52 
  นางสาวอรสิรา ปิยจนัทร ์574444253 53 
  นางสาวกลัญาณี ศรปีระสงค ์574444255 54 
  นายเจษฎา แสงแกว้ 574444258 55 
  นายณัฐกติติ ์จนัทรอ์ทุยั 574444259 56 
  นางสาวนฤมล แวงหนิกอง 574444260 57 
  นายประสทิธชิยั พดัใจด ี574444261 58 
  นายพรชยั ศรวีบิลูย ์574444262 59 
  นางสาววาสนา เกดิจงรกัษ ์574444263 60 
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  นายพทิยา คงจรสัศร ี574444264 61 
  นายสริพิล เยาวละออง 574444266 62 
  นายสรุยิา ดว้งขาํ 574444267 63 
  นายสธุรีะ พานแกว้ 574444268 64 
  นางสาวโสภา ผมหอม 574444269 65 
  นางสาวปรญิาภรณ ์อุ่นจติต ์574444271 66 
  นางสาวเอกลกัษณ ์บตุรไธสง 574444272 67 
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