
 

ระบบบรกิารการศกึษา 
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รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2547 

 

รุน่ 471 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกฤตยา มนัสปัญญากลุ 474418601 1 
  นางสาวกณัตนา การะเกต ุ474418602 2 
  นางสาวกลัยา ฤกษด์ ี474418603 3 
  นางสาวกาญจนา รุง่เรอืง 474418604 4 
  นางสาวกาญจนา สทิธสินุทร 474418605 5 
  นางสาวจรรยา มชีาํนาญ 474418606 6 
  นายภานุวฒัน ์เทยีนสวา่ง 474418607 7 
  นางสาวจฬุาลกัษณ ์ศริอิมรกลู 474418608 8 
  นางสาวชลธชิา โคกคาํ 474418609 9 
  นายชชัวาลย ์ดาํเนินกจิชอบ 474418610 10 
  นายชยัวฒัน ์คาํมศีร ี474418611 11 
  นายดเีดน่ คุม้รกัษา 474418612 12 
  นายตอ่ศกัดิ ์ชาํนาญกาํหนด 474418613 13 
  นางสาวทชัชา โพธิท์อง 474418614 14 
  นางสาวธนิตา ปิยะพนัธ ์474418615 15 
  นายธรีพงศ ์วงษอ์าํนวย 474418616 16 
  นางสาวนันทพร ภูแ่สนสอาด 474418617 17 
  นางสาวนิภาพรรณ แกว้กลัยา 474418618 18 
  นายบรรพต เลา้หะชยั 474418619 19 
  นายบณัฑติ แกว้สงวน 474418620 20 
  นายประภาส อดุมกลุ 474418621 21 
  นายปราโมทย ์โภคา 474418622 22 
  นางสาวปรดีาวรรณ พ่วงจนิดา 474418623 23 
  นางสาวปิยนุช ป่ินทอง 474418624 24 
  นางสาวผาสขุ เบญพาด 474418625 25 
  นางสาวผึง้ สดุใจรกั 474418626 26 
  นางสาวพนมรตัน ์จนัทมูล 474418627 27 
  นางสาวพนิดา โสดสงค ์474418628 28 
  นางสาวพรอ้มพรรณ ทบัเปลีย่น 474418629 29 
  นายพลากร ศรสีรุา 474418630 30 
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  นางสาวพชัร ีคงอยู่สขุ 474418631 31 
  นางสาวไพเราะ แสงทองด ี474418632 32 
  นางสาวไพลนิ โพธิเ์ย็น 474418633 33 
  นางสาวรตันาวด ีนราทอง 474418634 34 
  นางสาวรุง่นภา ศรสีวุรรณ 474418635 35 
  นายรุง่โรจน ์แตงไทย 474418636 36 
  นางสาวลกัขณา เทยีนพทิกัษ ์474418637 37 
  นายวรีวฒุ ิภมุรนิทร ์474418638 38 
  นายศราภยั แดงทบัทมิ 474418639 39 
  นางสาวศภุาวรรณ กองตนั 474418640 40 
  นายสนัตบิาล ศรจีนัทร ์474418641 41 
  นางสาวสกุญัญา ท่าฉลาด 474418642 42 
  นางสาวสชุรีา ปัญญาวชริาภรณ ์474418643 43 
  นายสรุเชษฐ ์บวัสุน่ 474418644 44 
  นายสรุพล เจรญิกติตศิพัท ์474418645 45 
  นางสาวสรุยีพ์ร เกตมณี 474418646 46 
  นางสาวสวุรรณี แกว้เพชร 474418647 47 
  นายเสวก บตุรคาํ 474418648 48 
  นายอภสิทิธิ ์จนัทรว์รรณ ์474418649 49 
  นางสาวอมรพรรณ ผวิออ่น 474418650 50 
  นางสาวอมรรตัน ์ธรรมเจรญิ 474418651 51 
  นางสาวอญัชล ีรตันศกัดิช์ยัชาญ 474418652 52 
  นายอศัวฒัน ์ทองดอนใหม่ 474418653 53 
  นายอทิธนัินท ์เศรษฐสระ 474418654 54 
  นายเอกศริ ิศริคิงทรพัย ์474418655 55 
  นางสาวชลติา สมตวั 474418656 56 
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