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รุน่ 471 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ  
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การตลาด)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกรรณิการ ์ถํา้เพชร 474457101 1 
  นางสาวกิง่กมล นิลนารถ 474457102 2 
  นางสาวกิง่กาญจน ์ประชานันท ์474457103 3 
  นางสาวกติยิา พาทนั 474457104 4 
  นางสาวขนิษฐา ทองจติ 474457105 5 
  นางสาวจรีภา จนัทรก์ระจา่ง 474457106 6 
  นางสาวจฑุามาศ สมทา 474457107 7 
  นางสาวชอ่เพชร ซอ่งสกลุ 474457108 8 
  นางสาวชาลติา วงษจ์าํปา 474457109 9 
  นางสาวฐติมิา มพีงษเ์ภา 474457110 10 
  นายทรงกลด วงษส์วรรค ์474457111 11 
  นายทรงพล สจุจติรจ์ลู 474457112 12 
  นายธานินทร ์วฒุวิรานนท ์474457113 13 
  นางสาวนฤมล พฒัลกัษณ ์474457114 14 
  นางสาวนฤมล รอดทกุข ์474457115 15 
  นางสาวนุสรา กมลนาคนิทร ์474457116 16 
  นายบรพินัธ ์สงกา 474457117 17 
  นางสาวเบญจภรณ ์จนัทรส์มวงษ ์474457118 18 
  นางสาวปนัดดา ภคัภทัรพงศ ์474457119 19 
  นางสาวประไพ อนิบาง 474457120 20 
  นางสาวประภสัสร จรีะวฒันาวงศ ์474457121 21 
  นายประสาน เทพโพธา 474457122 22 
  นางสาวผานิต สรอ้ยฟ้า 474457123 23 
  นางสาวพนิดา วรพลาวฒุ ิ474457124 24 
  นางสาวพรจริา อน้อนิทร ์474457125 25 
  นางสาวพรทพิา ฟักแกว้ 474457126 26 
  นางสาวพรประภา บวัทอง 474457127 27 
  นางสาวพทัธธ์รีา คชาชยั 474457128 28 
  นายศศณัิฏฐ ์สทิธิเ์ดชตรีณา 474457129 29 
  นางสาวเพยีงฤทยั ยศบรรดาศกัดิ ์474457130 30 
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  นายภรณัยู ปฐมรุง่เรอืงพร 474457131 31 
  นางสาวภทัรยีา อคัรวจิติร 474457132 32 
  นางสาวมธรุส เพ็งสม้ 474457133 33 
  นางสาวเมทาณี หนูผาสขุ 474457134 34 
  นางสาวรวพีร อํ่าโต 474457135 35 
  นางสาวรุง้ลาวรรณ บวังาม 474457136 36 
  นางสาวลดัดาวลัย ์ทองด ี474457137 37 
  นางสาววราภรณ ์สวยคา้ขา้ว 474457138 38 
  นางสาววนัเพ็ญ จติสงบ 474457139 39 
  นางสาววาสนา เทพทบัทมิ 474457140 40 
  นายวพิฒัน ์ฟักประไพ 474457141 41 
  นายวศิรตุ ทมิฤกษ ์474457142 42 
  นายวรียุทธ แซต่นั 474457143 43 
  นางสาววรีวรรณ ทรงตอ่ศรสีกลุ 474457144 44 
  นางสาวศริขิวญั แจม่จนัทรง์าม 474457145 45 
  นายสกล โพธิช์ ืน่ 474457146 46 
  นางสาวสมใจ โกมลบญุฤทธิ ์474457147 47 
  นางสาวสาลกิา ภมูา 474457148 48 
  นางสาวสริพิร แป้นแยม้ 474457149 49 
  นางสาวสดุารตัน ์ลิม้อรณุ 474457150 50 
  นางสาวสทุสิา อํ่าบางยุง 474457151 51 
  นางสาวสนุทร เกดิสมเชือ้ 474457152 52 
  นางสาวสพุรรษา เต็กอวยพร 474457153 53 
  นางสาวสพุรรษา บวัแกว้ 474457154 54 
  นางสาวหทยักาญจน ์จาํปี 474457155 55 
  นางสาวอรรถพร โพธิศ์รทีอง 474457156 56 
  นางสาวอรณีุ สงิหท์อง 474457157 57 
  นางสาวอคัรยา ภกัดบํีารงุ 474457158 58 
  นางสาวอญัชล ีคาํวตัร ์474457159 59 
  นางสาวอณัศยา ศรสีทุศัน ์474457160 60 
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