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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 สนธสิทุธิ ์474418401 1 
  นายกติตศิกัดิ ์ขนัทะเขต 474418402 2 
  นางสาวเกษรา สนุทรพรนาวนิ 474418403 3 
  นายคาํรพ บญุมฤีทธิ ์474418404 4 
  นางสาวจนัทรเ์พ็ญ ศริโิสภา 474418405 5 
  นางสาวจติรา เพยีรทอง 474418406 6 
  นางสาวจนิตนา ศรชีมภ ู474418407 7 
  นางสาวจริาภรณ ์ทองแฉลม้ 474418408 8 
  นางสาวชลธชิา แสงทอง 474418409 9 
  นายชยัยะ จงรจุโิรจนช์ยั 474418410 10 
  นายณัฐพล ธรรมชาต ิ474418411 11 
  นางสาวทศันีย ์บมุ ี474418412 12 
  นางสาวทติทยา เซ ีย่งเจ็น 474418413 13 
  นางสาวนพรตัน ์คาํมณี 474418414 14 
  นางสาวนารยี ์เปลีย่นสวุรรณ 474418415 15 
  นายนําโชค แสงแกว้ 474418416 16 
  นางสาวนํา้ผึง้ สงิหเ์รอืง 474418417 17 
  นางสาวนิภานุช แขวงสวสัดิ ์474418418 18 
  นางสาวนิศารตัน ์แดงอบุล 474418419 19 
  นางสาวนิศารตัน ์เพ็ชรเกดิ 474418420 20 
  นางสาวนุจร ีเกตแุกว้ 474418421 21 
  นายบวร ชาญไววทิย ์474418422 22 
  นางสาวเบญจรตัน ์แกว้บวัด ี474418423 23 
  นางสาวเบญจวรรณ พุกพ่วง 474418424 24 
  นายปรญิญา เจรญิรตันาภญิโญ 474418425 25 
  นางสาวพรจติรา จนัทรแ์ฝก 474418426 26 
  นางสาวพชัรนิทร ์ไทยเจยีม 474418427 27 
  นายพชัสรณ ์ลาภอาํนวยทรพัย ์474418428 28 
  นายไพโรจน ์พลายละหาร 474418429 29 
  นายภานุมาศ ชมเชย 474418430 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวมนทกานต ินามวงศอ์ภชิาต ิ474418431 31 
  นางสาวมยุร ีสวนนิล 474418432 32 
  นายยตุศิกัดิ ์ทบัเครอืแกว้ 474418433 33 
  นายโยธนิ เหมมะณี 474418434 34 
  นางสาวรุง่อรณุ รุง่จาํรญู 474418435 35 
  นางสาวฤทยัรตัน ์โยธจีรสัศร ี474418436 36 
  นางสาววนิดา ทรพัยอ์นิทร ์474418437 37 
  นางสาววรรณภา จมุท ี474418438 38 
  นางสาววนัเพ็ญ เมฆหมอก 474418439 39 
  นางสาววภิาดา เงือ่มผา 474418440 40 
  นางสาววภิาวรรณ ธรรมจง 474418441 41 
  นางสาววไิล ชตินาภรณ ์474418442 42 
  นายวษิณุ บรรณาการ 474418443 43 
  นางสาวศริกิานต ์ดอกไมจ้นี 474418444 44 
  นางสาวศริวิรรณ แสงสวา่ง 474418445 45 
  นายสรณะ บวัซอ้น 474418446 46 
  นายสงิหา แกว้ศร ี474418447 47 
  นายสทิธพินัธ ์ประดบัแกว้ 474418448 48 
  นายสคุนธ ์อาการ 474418449 49 
  นางสาวสธุดิา พรหมรกัษา 474418450 50 
  นางสาวสนุาร ีตอ่เพ็ง 474418451 51 
  นางสาวเสาวภา เขยีวมรกต 474418452 52 
  นางสาวหทยัรตัน ์วงศก์ณัหา 474418453 53 
  นายกลา้ณรงค ์เศวตพทิกัษว์งศ ์474418454 54 
  นางสาวอรอมุา ไทรชมภ ู474418455 55 
  นางสาวออ้ยใจ จนัทรทอง 474418456 56 
  นางสาวอมัพกา สรุวิงษ ์474418457 57 
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