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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5052 อ. ภาวนา บํารุงสุข 
สาขาวชิา การตลาด  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกติตชิยั เกดิบวั 554449101 1 
  นางสาวจติตา ศริชิาต ิ554449102 2 
  นายจติรภณ เอกเผ่าพนัธุ ์554449103 3 
  นางสาวจนิตนา คาํพา 554449104 4 
  นายจริะพงศ ์เกยีรตสิกลุพนัธ ์554449105 5 
  นางสาวจฑุามาศ สขุสวา่ง 554449106 6 
  นายเจษฎา คณา 554449107 7 
  นางสาวชตุมิา ทองนิล 554449108 8 
  นายไชยรตัน ์ยางนิยม 554449109 9 
  นางสาวณฐมน จลุปาน 554449110 10 
  นางสาวณัฐยา เปมะวภิาต 554449111 11 
  นางสาวทพิยว์ด ีขาํหยี ่554449112 12 
  นางสาวธนวรรณ ธรีพรปัญญา 554449113 13 
  นางสาวธญัญพร แท่นอนิทร ์554449114 14 
  นายณธรรศ สวา่งศร ี554449115 15 
  นางสาวนฤมล หุ่นพยนต ์554449116 16 
  นางสาวนันทวรรณ แซโ่งว้ 554449117 17 
  นางสาวนิตยา สระธรรม 554449118 18 
  นางสาวนิตยาพร จติสงู 554449119 19 
  นางสาวนุชจร ีสาระผล 554449120 20 
  นางสาวบศุราภรณ ์ตนัเสร ี554449121 21 
  นายปรวิฒัน ์นราทอง 554449122 22 
  นางสาวปิยะดา จนิจารกัษ ์554449123 23 
  นางสาวปิยะดา ปะตงัถาโต 554449124 24 
  นายปรุเชษฐ ์ตรปุณุโณ 554449125 25 
  นางสาวพนิดา สระทองแมว 554449126 26 
  นางสาวภาวณีิ พงักุย่ 554449127 27 
  นางสาวมธรุส สริพิวงผกา 554449128 28 
  นางสาวมารสิสา เจนจบเขต 554449129 29 
  นางสาวมนีา เปรมปรดีิ ์554449130 30 
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  นางสาวมุกมณี กลอ่มเมฆ 554449131 31 
  นางสาวมุกรว ีพุ่มพวง 554449132 32 
  นางสาวเมธาว ีใจซือ่ 554449133 33 
  นางสาวรตันา รตันอานัน 554449134 34 
  นางสาวลภสัหทยั แสนสขุ 554449135 35 
  นางสาวลลติา จนีซือ่ 554449136 36 
  นายวชริพนัธ ์จยิา 554449137 37 
  นายวรพงษ ์พนัแกน่ 554449138 38 
  นางสาววราภรณ ์เจรญิวงษ ์554449139 39 
  นางสาววารณีุ ม่วงป๋อ 554449140 40 
  นางสาววภิาว ีขาํเพ็ญ 554449141 41 
  นางสาวศริกิาญ ทรพัยโ์ภค 554449142 42 
  นางสาวศริกิลุ แกว้ขาว 554449143 43 
  นางสาวสารนีิ พุกแจงงาม 554449144 44 
  นางสาวสจุรีตัน ์สขุหอม 554449145 45 
  นางสาวสชุาดา แซต่ัง้ 554449146 46 
  นางสาวสนิุษฐา สงัคะหะ 554449147 47 
  นางสาวสภุาพร สกุร 554449148 48 
  นางสาวสภุาพร หญตีนอ้ย 554449149 49 
  นางสาวสภุาภรณ ์สมรปู 554449150 50 
  นายสรุนาท จาํปาเงนิ 554449151 51 
  นายสวุนัิย จนัทรผ์า 554449152 52 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์นราทอง 554449153 53 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์บตุนุ 554449154 54 
  นายอภชิาต ิเลา่ทยุ 554449155 55 
  นางสาวอมรรตัน ์ทองคาํ 554449156 56 
  นายอานนท ์ทาเครอื 554449157 57 
  นางสาวอารยีา จนัทรท์อง 554449158 58 
  นายนันทวฒัน ์ประยูรวงศ ์554449159 59 
  นางสาวอบุลวรรณ สนัทดั 554449160 60 
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