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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 ่
  นางสาวกนกพร เทนสทิธิ ์574449201 1 
  นายกนัตนัินท ์บรุะรตัน ์574449202 2 
  นางสาวกลุนันท ์ไชยงาม 574449203 3 
  นางสาวจติรสภุา ผวิคราม 574449204 4 
  นายนิตพิงศ ์พุกสรุยิว์งศ ์574449205 5 
  นายจกัรพนัธ ์จนัทรห์งษ ์574449206 6 
  นางสาวจริชัญา ชอ่มณี 574449207 7 
  นายฉัตรชยั โชคทองด ี574449208 8 
  นายอภสิทิธิ ์สายรวมญาต ิ574449209 9 
  นางสาวณัฐธยาน ์สายสมบตั ิ574449210 10 
  นายณัฐนัินท ์บรุะรตัน ์574449211 11 
  นายณัทพล อยู่จงด ี574449212 12 
  นายทวิาวฒุ ิตรพุีทธ 574449213 13 
  นายธนเดช รจุจนเวท 574449214 14 
  นายธนากร งามสกลุ 574449215 15 
  นางสาวนภาพร เพ็ญแสง 574449216 16 
  นางสาวนลสิา คชวงษ ์574449217 17 
  นางสาวสภุาภรณ ์เชอืนเชือ้ 574449218 18 
  นางสาวปวณีา พึง่ตาล 574449219 19 
  นางสาวผกาพรรณ นิลประภสัสร 574449220 20 
  นางสาวพนิดา กลบีบวัแกว้ 574449221 21 
  นางสาวกติตยิา ศรลีาจนัทร ์574449222 22 
  นางสาวณัฐณิชา กรีตจิาํเรญิ 574449223 23 
  นางสาวพรียา กลว้ยเนียม 574449224 24 
  นางสาวโพธวิรรณ ภมูริตัน ์574449225 25 
  นายภาณุวชัร วฒันกจิรุง่โรจน ์574449226 26 
  นายภรูภิทัร กลางโฉม 574449227 27 
  นางสาวมนีา บญุกอ 574449228 28 
  นางสาวลนีา สงิหน์อก 574449229 29 
  นางสาวสริริชัต ์คงประดษิฐ ์574449230 30 
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  นายวสวตัติ ์เหลอืงโสภากร 574449231 31 
  นางสาววาวณีิ อิม่จติร 574449232 32 
  นางสาวศริภสัสร แดงสนุทรชยั 574449233 33 
  นายสงกรานต ์จนัทรศ์ร 574449234 34 
  นางสาวสดุา แกว้ดษิฐ ์574449235 35 
  นางสาวสรุยีร์ตัน ์แพ่งยงั 574449236 36 
  นางสาวสภุชัชา กฤษหวา่ง 574449237 37 
  นางสาวอรปรยีา ขนันาค 574449238 38 
  นายอรรถพนัธ ์ศรสีวุฒัโนทยั 574449239 39 
  นายอมัรนิทร ์ศภุรตันาวงศ ์574449240 40 
  นายเอกศรณัย ์แดงด ี574449241 41 
  นางสาวจริาพชัร สทีองวฒันา 574449243 42 
  นางสาวมณีรตัน ์ลํา้ประเสรฐิ 574449244 43 
  นางสาวปิยาภรณ ์สขุพรม 574449245 44 
  นายกษดิศิ ตดิหงมิ 574449246 45 
  นายฐานพฒัน ์สนํีา้เงนิ 574449247 46 
  นางสาวศภุสิรา รตันชงค ์574449248 47 
  นายณัฐวฒุ ิตนัตเิตชะกลุ 574449249 48 
  นายธนาคาร ศรจีนัทรส์อาด 574449250 49 
  นายวรวฒัน ์พูนพรมราช 574449251 50 
  นางสาวอนิทรธ์อุร ถิน่กาญจน ์574449252 51 
  นายวรนิทร เจมิขนุทด 574449253 52 
  นางสาวเบญจรตัน ์นาคพุ่ม 574449254 53 
  นางสาวอรสิา รุง่แจง้ด ี574449255 54 
  นางสาวศศธิร นิลนาคม่วง 574449256 55 
  นางสาวขจพีร คาํมณี 574449257 56 
  นางสาวจฑุารตัน ์ดะสมุทร ์574449258 57 
  นางสาวจริฏัฐ ์สนัตบิวรวงศ ์574449259 58 
  นายพรมงคล ปอยบ ี574449260 59 
  นางสาวสภุสัสรา ปักษากนก 574449261 60 
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  นางสาวรตันช์นก มาตวงศ ์574449262 61 
  นางสาวปารฉัิตร ธนัยพรเป่ียมสขุ 574449263 62 
  นายวชริะ รอดบางยาง 574449264 63 
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