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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4085 อ. ศานต ิดฐิสถาพรเจรญิ 
สาขาวชิา การจดัการโลจสิตกิส ์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกกร กองศริ ิ574444301 1 
  นางสาวกนกกาญจน ์พรกติตวิฒันา 574444302 2 
  นายขจรศกัดิ ์ตรปีระโคน 574444303 3 
  นายกฤตเมธ ทองดอนเหมอืน 574444304 4 
  นางสาวเจนจริา สบืวงศ ์574444305 5 
  นางสาววรศิรา สถริพนัธุ ์574444306 6 
  นางสาวจริภญิญา อดุมผล 574444307 7 
  นายชชัวาล พลายละหาร 574444308 8 
  นายชนิณุพงศ ์ศรินิาโพธิ ์574444309 9 
  นางสาวณัฐวรา มจีนัทร ์574444310 10 
  นายณัฐพงษ ์สขุเกษม 574444311 11 
  นายธนัวา เฉิดผาด 574444312 12 
  นายทกัษณิ เผอืกพรอ้ม 574444313 13 
  นายธงชยั สถานานนท ์574444314 14 
  นายนฤนาท นนธจินัทร ์574444315 15 
  นายธนัย คาํห่อ 574444316 16 
  นางสาวธญัญพร รกัวงษ ์574444317 17 
  นายปิยะพนัธุ ์ศลิาทอง 574444318 18 
  นายเหมราช กติตพิบิลูย ์574444319 19 
  นายธรีพนัธ ์มณัยษัเฐยีร 574444321 20 
  นายธรีะดนัย ทองอุน่ 574444322 21 
  นายนนทพรรษ เสอืวเิชยีร 574444323 22 
  นางสาวนฤสรณ ์ศรตีา่ยขาํ 574444324 23 
  นายนวพรรษ ศรบีานเย็น 574444325 24 
  นายนิรทุธ ์คาํแผง 574444326 25 
  นายปรชัญา ดอนป่ินภยั 574444327 26 
  นายพรีพงษ ์ลํา้เลศิ 574444328 27 
  นางสาวพุธติา แซเ่ลา้ 574444329 28 
  นางสาวแพรพลอย กลอ่มจติ 574444330 29 
  นายไพสฐิ ์แยม้อํ่า 574444331 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวณัฐกฤตา ศรเีปรม 574444332 31 
  นายสขุนิต พพิฒันพ์งศานนท ์574444333 32 
  นายมงคล ประสทิธแิสง 574444334 33 
  นางสาวมณีรตัน ์ยางสวย 574444335 34 
  นายยศยง เลีย้งอาํนวย 574444336 35 
  นางสาวรชัดาภรณ ์หนูอน้ 574444337 36 
  นายอนันต ์เกดิจนัทรต์รง 574444338 37 
  นางสาวรุง้ดาว บญุมาก 574444339 38 
  นายวรรณวฒัน ์ศรสีวุรรณ 574444340 39 
  นางสาววภิาดา สลุสีถริะ 574444341 40 
  นายวศิรตุ ประเสรฐิกลุ 574444342 41 
  นายวฒุชิยั ยุ่นเพ็ญ 574444343 42 
  นางสาวอนันตา วงษจ์ริโชต ิ574444344 43 
  นางสาวศริลิกัษณ ์แป้นกลดั 574444345 44 
  นางสาวปญุชรสัมิ ์บญุมั่น 574444346 45 
  นางสาวสธุดิา ฉีดจนัทร ์574444347 46 
  นางสาวสนิุสา โตศรพีลบั 574444348 47 
  นางสาวสมุติรา เชาวเ์ครอื 574444349 48 
  นายสวุชิา มบีญุ 574444350 49 
  นางสาวหทยัชนก ลคร 574444351 50 
  นายอชริวชิย ์สรุศกัดิส์นุทร 574444352 51 
  นางสาวอรดา นุสสริ ิ574444353 52 
  นายกติตพิงษ ์แกน่โกมล 574444354 53 
  นายคมกรชิ ปลอดเถาว ์574444355 54 
  นายจกัรนิทร ์รวยร ืน่ 574444356 55 
  นายชาครติ เอีย่มสาํอางค ์574444357 56 
  นางสาวณัฐริยี ์วอ่งทวภิทัร ์574444358 57 
  นายทชัพงษ ์เพยีสรุะ 574444359 58 
  นายธรีะยุทธ สามทองบตุร 574444360 59 
  นายนัฐวฒุ ิเลา้อรณุ 574444361 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายวชัรพล สายทอง 574444362 61 
  นายสทิธพิงษ ์สขุสมกจิ 574444363 62 
  นางสาวสทุธพิรรณ ไทรรารอด 574444364 63 
  นายหริญั เจรญิรตัน ์574444365 64 
  นายอาํนาจ ผลรอด 574444366 65 
  นางสาวอกัษราภคั วฒันากติตถิาวร 574444367 66 
  นางสาวอฐัภญิญา ชอ่องัชญั 574444368 67 
  นายอทิธชิยั วงษอ์นิทรจ์นัทร ์574444369 68 
  นางสาวรตันากร อดทน 574444370 69 
  นางสาวหทยัภทัร จบิคา้งพูล 574444371 70 
  นายณัฐพล นาคสงวน 574444373 71 
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