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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายศราวฒุ ิอัน้สวสัดิ ์574449101 1 
  นางสาวกรกนก แสงสวา่ง 574449102 2 
  นางสาวนราทพิย ์จนัทรธ์รรม 574449103 3 
  นายภมีวชิญ ์แสงทอง 574449104 4 
  นายกรฤทธิ ์กสวิริยิะวงศ ์574449105 5 
  นางสาวพรพมิล บญุสวสัดิ ์574449106 6 
  นายกฤษฎา โพธิร์กัษา 574449107 7 
  นายกฤษณะ วรรณรงัษ ี574449108 8 
  นางสาวกลัยา คลา้ยทวน 574449109 9 
  นางสาวลกัษมณ กาํเหนิดเพชร 574449110 10 
  นางสาววนิดา ศรสีาํราญ 574449111 11 
  นางสาวหทยัรตัน ์เอีย่มวบิลูย ์574449112 12 
  นางสาวอนิทริา เพิม่พรทวสีาร 574449113 13 
  นายขจรศกัดิ ์โพธิพ์งษ ์574449114 14 
  นายจกัรภทัร ศรชีนกเจรญิรุง่ 574449115 15 
  นายชาญเมธา จนัทรอ์ํ่า 574449116 16 
  นายจนุีพงศ ์บญุธรรม 574449117 17 
  นายชนะชยั สดุรตัน ์574449118 18 
  นางสาวชลธชิา ลนิลา 574449119 19 
  นายฐติพินัธิ ์สง่แสงโปรง่มณี 574449120 20 
  นางสาววมิลมาส เรา้สวย 574449121 21 
  นางสาวณิชชญาณ ์จาํปาเป็น 574449122 22 
  นายธนพล ชิว้นฤภยั 574449123 23 
  นางสาวสดุารตัน ์สทิธสิงคราม 574449124 24 
  นายธนวฒัน ์ม่วงป่ัน 574449125 25 
  นางสาวกญัอมัพนัธ ์สง่แสงโปรง่มณี 574449126 26 
  นายบญุมา ศกัดิบ์ญุญารตัน ์574449127 27 
  นายรชัตะ รอดสดุ 574449128 28 
  นายปภาว ีแหวนเพชร 574449129 29 
  นางสาวเบญจรตัน ์คาํแดง 574449130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายอนุพล พมิพส์วสัดิ ์574449131 31 
  นางสาวปารชิาต ิผลานิสงค ์574449132 32 
  นางสาวพรประภา สขุผล 574449133 33 
  นางสาวพชัราภรณ ์โพธิโ์พน้ 574449134 34 
  นายไพศาล ทบัทมิ 574449135 35 
  นางสาวปภากร หนูหร ิง่ 574449136 36 
  นางสาวเมย ์อยู่สมบรูณ ์574449137 37 
  นางสาวภทัราวด ีฝูงประเสรฐิ 574449138 38 
  นางสาวยุพา ศรเีหรา 574449139 39 
  นางสาวรชันีกร มใีหญ่ 574449140 40 
  นางสาววลิาสณีิ จนัทรห์ลวง 574449141 41 
  นายวลัลภ สพีรม 574449143 42 
  นางสาววภิาว ีเอนกศร ี574449144 43 
  นายอภวิชัร ์ศรนุีตยิวงศ ์574449145 44 
  นางสาวสกุญัญา เสลานนท ์574449147 45 
  นางสาวสดุารตัน ์ทรพัยเ์งนิ 574449148 46 
  นายอดศิกัดิ ์สวุรรณนท ี574449149 47 
  นายวรียุทธ ์เกตส์าย 574449150 48 
  นายอภสิทิธิ ์สขุเกษม 574449151 49 
  นางสาวอนัธกิา ถนอมทรพัย ์574449152 50 
  นางสาวจนัจรีา อุ่นสรรพ ์574449153 51 
  นายอานันท ์พดับางซือ่ 574449154 52 
  นางสาวอนิทรท์อุร บญุประกอบ 574449155 53 
  นายเอกสทิธิ ์มลีาภ 574449156 54 
  นางสาวอภญิญา โตจาํนงค ์574449157 55 
  นายอานนท ์ศรทีอง 574449158 56 
  นายธนบด ีจริะรตันวรรณะ 574449160 57 
  นางสาวปิยาภรณ ์อศิรเมธางกรู 574449161 58 
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