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รุน่ 471 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกญัญารตัน ์โพธิน์อก 474418501 1 
  นางสาวกานติช์นิต ศรลมัพ ์474418502 2 
  นางสาวกสุมุา จนิดาวงค ์474418503 3 
  นางสาวเข็มทอง ทองแท ้474418504 4 
  นางสาวจนัทรา วรรณะ 474418505 5 
  นายจริทปีต ์จรสักลุ 474418506 6 
  นางสาวเจมจริา บณัฑวุรรตัน ์474418507 7 
  นางสาวฉววีรรณ อู่ทอง 474418508 8 
  นายชรตัน ์เกตสุง่า 474418509 9 
  นางสาวชอ่ผกา บํารงุสวสัดิ ์474418510 10 
  นางสาวณัฐกานต ์อนิทรค์ุม้วงศ ์474418511 11 
  นายณัฐพล อํานวยทรพัย ์474418512 12 
  นางสาวณิชาภทัร แจะจนัทร ์474418513 13 
  นายดนัย สงิหต์ากอ้ง 474418514 14 
  นายธตรฐ สวุรรณเอีย่ม 474418515 15 
  นายธนชยั พลิกึ 474418516 16 
  นายธรีพนัธ ์ยั่งยนื 474418517 17 
  นายธรีะศกัดิ ์สระทองยอด 474418518 18 
  นางสาวนงลกัษณ ์สาธวุณิชกลุ 474418519 19 
  นางสาวนวลปรางค ์ชืน่คา้ 474418520 20 
  นางสาวนันทวนั สรุยิะ 474418521 21 
  นางสาวนาฏยา มเีจรญิ 474418522 22 
  นางสาววรรณพร คดิในทางด ี474418523 23 
  นางสาวชนิสรา ประทมุรตัน ์474418524 24 
  นางสาวนุจเรศ สรเดช 474418525 25 
  นางสาวชญานิศ ประทมุรตัน ์474418526 26 
  นางสาวเนตรนภา ยิม้ละมยั 474418527 27 
  นางสาวเบญจมาศ เจรญิภรูชิญ ์474418528 28 
  นายภทัรพงษ ์แหวนออ่น 474418529 29 
  นายภาคภมู ิชรูาศร ี474418530 30 
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  นายภาณุมาศ ศรอีอ่นรอด 474418531 31 
  นางสาวมณีรตัน ์เตา่ทอง 474418532 32 
  นายมนัส เสาจ ู474418533 33 
  นางสาวศภุางค ์สวุรรณเอีย่ม 474418534 34 
  นายเมธา กาญจนโสภาวงศ ์474418535 35 
  นายวนิพล ชมเทศ 474418536 36 
  นางสาววภิาพร จอ้ยสเีกต ุ474418537 37 
  นายวโิรจน ์เรอืงสทุธ ิ474418538 38 
  นายสรศกัดิ ์ผ่องอาํไพ 474418539 39 
  นายสราวธุ อดุมสดุ 474418540 40 
  นายสธุน รุง้ทองคุม้ภยั 474418541 41 
  นางสาวชนนันท ์กลัปนารถ 474418542 42 
  นายสพุจน ์จา้ฮัว้ 474418543 43 
  นางสาวสพุรรษา กาฬภกัด ี474418544 44 
  นางสาวสพุตัรา เกดิเครอื 474418545 45 
  นางสาวสมุาล ีชดิสงวนกลาง 474418546 46 
  นางสาวสวุรรณา เทศนา 474418547 47 
  นางสาวเสาวนีย ์นุชจาํเรญิ 474418548 48 
  นางสาวแสงเดอืน เงนิร ี474418549 49 
  นางสาวอมรรตัน ์สขุแสงศร ี474418550 50 
  นางสาวอรพรรณ จนัทรส์วา่ง 474418551 51 
  นางสาวอรพรรณ แซอุ่น่ 474418552 52 
  นางสาวอรวรรณ วงษศ์ริกิลุดาํรง 474418553 53 
  นางสาวอญัชล ีสาล ี474418554 54 
  นายอานนท ์เงนิสยาม 474418555 55 
  นางสาวอษุา แซมเพชร 474418556 56 
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