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ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2547 

 

รุน่ 471 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ  
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกศร ีใสเย็น 474418101 1 
  นางสาวกมลชนก นํา้ใจสขุ 474418102 2 
  นางสาวกฤษณา วงษส์วุรรณ 474418103 3 
  นางสาวกาญจนา รตัมานนท ์474418104 4 
  นางสาวกานดา จนัทรตัน ์474418105 5 
  นางสาวกติตยิา สจุรยิานุรกัษ ์474418106 6 
  นางสาวกลุธดิา แซเ่ฮง้ 474418107 7 
  นายเกยีรตศิกัดิ ์ชยัมั่นคง 474418108 8 
  นางสาวขนิษฐา บญุม ี474418109 9 
  นางสาวจรสัรตัน ์ยิม้นวล 474418110 10 
  นางสาวฉววีรรณ ตนเอีย่ม 474418111 11 
  นางสาวชนาภา หงษท์อง 474418112 12 
  นางสาวชลธชิา บญุมปีระเสรฐิ 474418113 13 
  นายชวกิร วาทนุีกจิ 474418114 14 
  นายเชาวลติ ปานม่วง 474418115 15 
  นายณรงคศ์กัดิ ์สามเกษร 474418116 16 
  นายณัฐพล รอดเอีย่ม 474418117 17 
  นางสาวณัฐยา จนัทราอกุฤษฎ ์474418118 18 
  นางสาวดวงพร เขยีวหวาน 474418119 19 
  นางสาวฐติาพร อ่อนอว้น 474418120 20 
  นายถนอม คนงาน 474418121 21 
  นายทนงศกัดิ ์แจง้ธรรมมา 474418122 22 
  นายทศันัย ฉายะยนัต ์474418123 23 
  นางสาวทพิวรรณ บตุรพุ่ม 474418124 24 
  นายธรีะพงศ ์มณฑาสวุรรณ 474418125 25 
  นายนัฐพล พงษเ์สาวคนธ ์474418126 26 
  นางสาวเบญจมาส ผลประเสรฐิ 474418127 27 
  นายประสงค ์ทองดอนแพรว 474418128 28 
  นางสาวปราณี นามโชต ิ474418129 29 
  นางสาวปรารถนา ชาญชยั 474418130 30 
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  นางสาวปรญิญาพร จนัทรผ์ล 474418131 31 
  นางสาวปิยวรรณ เดชกาํจรสมบตั ิ474418132 32 
  นายพชรพนัธ ์นนทสตุ 474418133 33 
  นางสาวพตัราภรณ ์สงิหค์า 474418134 34 
  นางสาวพกิลุ เรอืงศร ี474418135 35 
  นางสาวเพ็ญจนัทร ์ชืน่ชม 474418136 36 
  นางสาวภทัรมน กลอ่มเกลีย้ง 474418137 37 
  นางสาวเยาวลกัษณ ์หมายแมน้ 474418138 38 
  นางสาวรจุติ อนิทรไ์พร 474418139 39 
  นางสาววรรณนิสา วเิศษสงิห ์474418140 40 
  นายวชิาญ นาคม ี474418141 41 
  นางสาววลิาวณัย ์นิยมญาต ิ474418142 42 
  นางสาววรีวลัย ์ชืน่ชม 474418143 43 
  นายศรณัยู สามฉิมโฉม 474418144 44 
  นางสาวศริพิร สนิสถาพรพงศ ์474418145 45 
  นางสาวศจุนัินท ์ซง้ศริ ิ474418146 46 
  นายสธน สมัมาวริยิา 474418147 47 
  นายสมพร พูลหนองร ี474418148 48 
  นายสราวธุ ธรรมศร 474418149 49 
  นายสชุานนท ์นิลนิยม 474418150 50 
  นางสาวสภุารตัน ์เทพรกัษา 474418151 51 
  นางสาวสหุรรษา เอีย่มสาํอางค ์474418152 52 
  นายอลงกรณ ์โกมลสงิห ์474418153 53 
  นายอดุมศกัดิ ์ลิม้เจรญิ 474418154 54 
  นางสาวอสุา ศรพีรม 474418155 55 
  นางสาวเอือ้มพร อิม่บญุ 474418156 56 
  นายนัทการ เพ็ญแสง 474418157 57 
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