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รุน่ 471 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกาญจนา สวุโรจนก์ลุ 474418201 1 
  นางสาวขวญัสดุา นิตยม์ณี 474418202 2 
  นางสาวจารณีุ ชาวหนองหนิ 474418203 3 
  นางสาวจารวุรรณ กลิน่ดอกแกว้ 474418204 4 
  นางสาวจฑุามาศ ประกอบ 474418205 5 
  นางสาวจฑุารตัน ์ธนะปณุณานนท ์474418206 6 
  นายชาญชยั วรานุสาสน ์474418207 7 
  นางสาวชาลณีิ เขง่ขยนั 474418208 8 
  นางสาวณัฐพร ทองเพ็ชร 474418209 9 
  นายณัฐพล เกยีรตปิระพณิ 474418210 10 
  นายธวชัชยั ณะกองด ี474418211 11 
  นางสาวธารทพิย ์สทีอง 474418212 12 
  นายธรีะวฒัน ์เล็บครฑุ 474418213 13 
  นายนพพร เนียมแกว้ 474418214 14 
  นายนฤดล อน้ทา 474418215 15 
  นางสาวนฤมล ม่วงมณี 474418216 16 
  นางสาวนิตยา ศรจีนัทรเ์คน 474418217 17 
  นางสาวนิตยา สงิหท์อง 474418218 18 
  นายนิทศัน ์แสงสาด 474418219 19 
  นายนิวตัน ์เล็กพูนเกดิ 474418220 20 
  นางสาวนุศรา สรอ้ยสาํราญ 474418221 21 
  นางสาวบงัอร สสีาํล ี474418222 22 
  นางสาวบษุยา เทศเป่ียม 474418223 23 
  นางสาวปนัดดา เหมทอง 474418224 24 
  นายปรชัญาพร มะหะหมดั 474418225 25 
  นางสาวเปรมวด ีตัง้มานะกจิ 474418226 26 
  นายพงศกร วรานุชติกลุ 474418227 27 
  นางสาวพรพมิล จงกลวานิชสขุ 474418228 28 
  นางสาวเพ็ญศร ีนามพงษา 474418229 29 
  นางสาวภทัรา สวุรรณนิกขะ 474418230 30 
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  นางสาวมณีชมพู โพธิป์ระสทิธิ ์474418231 31 
  นางสาวมณัฑณา อนิทรปั์ญญา 474418232 32 
  นางสาวยุวด ีหนูสนิ 474418233 33 
  นางสาวรชัฎาภรณ ์บํารงุพชื 474418234 34 
  นายรุง่วฒันา แซค่ ู474418235 35 
  นายวรงกรณ ์อยู่ไพบลูย ์474418236 36 
  นางสาววราภรณ ์เวชสทิธิ ์474418237 37 
  นางสาววไิลพร เลา้รตันานุรกัษ ์474418238 38 
  นายววิฒัน ์บตุรมั่น 474418239 39 
  นายวรีะยุทธ พนัธท์มิ 474418240 40 
  นายวฒุศิกัดิ ์เพิม่บําเพ็ญพฒัน ์474418241 41 
  นางสาวศศนิิภา หว้ยหงษท์อง 474418242 42 
  นางสาวศริริตัน ์มแีกว้ 474418243 43 
  นางสาวศภุลกัษณ ์หว้ยหงษท์อง 474418244 44 
  นางสาวศภุาศร ีศรปีระชา 474418245 45 
  นายสมชาย สอดส ี474418246 46 
  นางสาวสกุญัญา ตรเีดชา 474418247 47 
  นางสาวสนิุษา พรรณสมุาล ี474418248 48 
  นางสาวสภุาวด ีนาคโสมกลุ 474418249 49 
  นางสาวโสภนิทร ์อมุาบล 474418250 50 
  นายอนันต ์ถิน่นอ้ยวงศ ์474418251 51 
  นายอภชิาต ิผ่องใส 474418252 52 
  นางสาวอภญิญา รอดโพธิท์อง 474418253 53 
  นางสาวอมรรตัน ์รกัจอ้ย 474418254 54 
  นายอรณุ ศรโีสภา 474418255 55 
  นางสาวอญัมณี เขยีวล ี474418256 56 
  นายอานนท ์สขุสมนึก 474418257 57 
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