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รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 
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รุน่ 471 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลวรรณ คาํคงแกว้ 474418301 1 
  นายกฤษฎา เอีย่มใจด ี474418302 2 
  นางสาวเกษแกว้ ลีป้ระสทิธิ ์474418303 3 
  นางสาวขนิษฐา อางนานนท ์474418304 4 
  นายคมสนั พลอยพยฆัค ์474418305 5 
  นางสาวจณิสตรา ออ่นสด 474418306 6 
  นางสาวจฑุามาศ ผวิเผอืก 474418307 7 
  นางสาวจฑุารตัน ์จนัทรว์มิล 474418308 8 
  นายฐาปกรณ ์ดวงละมา้ย 474418309 9 
  นายณรงคศ์กัดิ ์ฮั่วจ ัน่ 474418310 10 
  นางสาวณิชมน แซล่ิม้ 474418311 11 
  นายทนงคศ์กัดิ ์ชาวบา้นกรา่ง 474418312 12 
  นางสาวทพิยส์ดุา ผึง้ไผ่ 474418313 13 
  นายธนพล แขวงอนิทร ์474418314 14 
  นายธวชัชยั เจรญิวยั 474418315 15 
  นางสาวนงลกัษณ ์แซเ่จา 474418316 16 
  นายนพดล แสงเสถยีร 474418317 17 
  นายนัฐพงษ ์ประกอบบญุ 474418318 18 
  นางสาวนัทธอร ทองงาม 474418319 19 
  นายนันทวฒุ ิจติมณี 474418320 20 
  นางสาวนันทยิา ธนถาวรวฒัน ์474418321 21 
  นางสาวนุชรนิทร ์กลมละมา้ย 474418322 22 
  นางสาวนุสรา พึง่บา้นเกาะ 474418323 23 
  นางสาวนุสรา ภูร่ะหงค ์474418324 24 
  นางสาวเนตรทราย บญุพวง 474418325 25 
  นายบณัฑติศกัดิ ์คนอยู่ 474418326 26 
  นางสาวประภาพร อนิแป้น 474418327 27 
  นางสาวปัทมา แผนสมบรูณ ์474418328 28 
  นางสาวปาลติา ภแูกว้ 474418329 29 
  นางสาวปาลติา สทุธบิงกชมาศ 474418330 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวพรพรรณ มณีคาํ 474418331 31 
  นายพรศกัดิ ์แซต่ัง้ 474418332 32 
  นางสาวพชัรนิทร ์ศรลมัพ ์474418333 33 
  นายภาณุเรอืง แกว้เกต ุ474418334 34 
  นายภาณุวชิญ ์ลํา้ตระกลู 474418335 35 
  นายภเูบศร ์อยู่ญาตมิาก 474418336 36 
  นางสาวลกัขณา เข็มเงนิ 474418337 37 
  นางสาววชริาภรณ ์แสนศร ี474418338 38 
  นางสาววรรณา บวังาม 474418339 39 
  นางสาววรรณิศา พูส ี474418340 40 
  นางสาวศนัสนีย ์สระทองคง 474418341 41 
  นางสาวศริวิรรณ บญุวงษ ์474418342 42 
  นางสาวสมคดิ สทีา 474418343 43 
  นายสมชาย แอ่นศร ี474418344 44 
  นายสราวธุ หาญสู ้474418345 45 
  นางสาวสายสณีุย ์เมอืงนอง 474418346 46 
  นางสาวสารยิา แกว้สระแสน 474418347 47 
  นางสาวสริพิร คงสทิธิร์ตันกลุ 474418348 48 
  นางสาวสกุญัญา แดงพยนต ์474418349 49 
  นางสาวสดุารตัน ์แผว้ผดงุเกยีรต ิ474418350 50 
  นางสาวสทุสิา ภฆูงั 474418351 51 
  นางสาวสพุรรษา คุม้ตะโก 474418352 52 
  นางสาวสภุาพร วเิชยีรรตันพงษ ์474418353 53 
  นายอนิรนุต ์กลัยาวฒุพิงศ ์474418354 54 
  นางสาวอลชิา อรณุมาส 474418355 55 
  นางสาวอดุมลกัษณ ์กิง่แกว้ 474418356 56 
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