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รุน่ 481 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ พาณิชยช์ชัวาลย ์484418101 1 
  นางสาวกฤตมิา สนุทรวภิาต 484418102 2 
  นางสาวกาญจนา เซ ีย่งไฮ ้484418103 3 
  นางสาวกิง่ฟ้า แยม้เกต ุ484418104 4 
  นางสาวกติตยิา อนิทรเ์สอื 484418105 5 
  นายจกัรพล ทองเทยีนชยั 484418106 6 
  นางสาวจติรา ฉิมพาล ี484418107 7 
  นางสาวชะบา ชะเกต ุ484418108 8 
  นายชยัวฒุ ิสมิมา 484418109 9 
  นายชยัศลีพฒัน ์ใชบ้างยาง 484418110 10 
  นางสาวฐติพิร ใจอารยี ์484418111 11 
  นางสาวฐติมิา แสนกองแกว้ 484418112 12 
  นางสาวฐติมิาส เจนจรยิโกศล 484418113 13 
  นางสาวฐติริตัน ์เลา้วชัระ 484418114 14 
  นายตฤณ ประทมุ 484418115 15 
  นายทรงชยั ศรเีขยีวรตัน ์484418116 16 
  นางสาวทพิยว์มิล มูคาํ 484418117 17 
  นายธนกฤต แกว้คาํนพ 484418118 18 
  นายธเนศ วงศส์ง่า 484418119 19 
  นางสาวพชัรกนัต ์นิมติรศดกิลุ 484418120 20 
  นางสาวนรนิรตัน ์รตันศกัดิช์ยัชาญ 484418121 21 
  นางสาวนัฐกานต ์กงัรวมบตุร 484418122 22 
  นางสาวนันทนา ภาสดา 484418123 23 
  นางสาวนิศา ยอดตะโก 484418124 24 
  นายบลุากร แซล่ิม้ 484418125 25 
  นางสาวปนัดดา เคลอืบคลาย 484418126 26 
  นางสาวฐติ ิวระสาตร ์484418127 27 
  นางสาวปัทมา หว้ยหงษท์อง 484418128 28 
  นางสาวปารชิาต ิจารแกว้ 484418129 29 
  นางสาวเปรมฤด ีเดชงดั 484418130 30 
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  นางสาวพรทพิย ์สงัขร์กัษา 484418131 31 
  นางสาวพรทพิา ฟักแกว้ 484418132 32 
  นางสาวพดัชา ทรงเรณู 484418133 33 
  นางสาวพมิพเ์พ็ญ แสงพนัธ ์484418134 34 
  นางสาวเพ็ญศริ ิสสุณัฐติานนท ์484418135 35 
  นางสาวแพรวนภา สขุสดเขยีว 484418136 36 
  นายไพโรจน ์บญุประเสรฐิ 484418137 37 
  นางสาวมลฤด ีเกดิแกว้ 484418138 38 
  นางสาววนิดา เทพทมิ 484418139 39 
  นางสาววรรณรตัน ์ไพโรจนนั์นทกลุ 484418140 40 
  นางสาววรรทณา เรอืงวรณ ์484418141 41 
  นางสาววรลกัษณ ์ฟักทบั 484418142 42 
  นางสาววนัด ีมปีระเสรฐิ 484418143 43 
  นางสาววนัเพ็ญ ศรพูีนทรพัย ์484418144 44 
  นางสาววชิดุา ปาลวสิทุธิ ์484418145 45 
  นางสาววภิาวด ีเขยะตา 484418146 46 
  นางสาววริงคร์อง จรญูพรพนัธุ ์484418147 47 
  นายวรียุทธ สอียู ่484418148 48 
  นางสาวศรญัญา ตรงประสทิธิ ์484418149 49 
  นายสานิต ฮกสนุ 484418150 50 
  นางสาวสาวติร ีเจรญิพนัธ ์484418151 51 
  นายสชุานนท ์นิลนิยม 484418152 52 
  นางสาววรญัญา ทองแสง 484418153 53 
  นางสาวสพุรรณี แสงตาบนั 484418154 54 
  นางสาวสภุาพร สวุรรณประเสรฐิ 484418155 55 
  นางสาวสวุรรณา อกัษร 484418156 56 
  นางสาวโสมวด ีหงสศ์ภุางคพ์นัธ ์484418157 57 
  นางสาวอทติยา สขุเรห่ ์484418158 58 
  นายอธพินัธ ์อยู่ประพตัร 484418159 59 
  นางสาวอรอมุา นุชวงษ ์484418160 60 
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  นางสาวอญัชล ีเทศลงทอง 484418161 61 
  นายอทุาน เกดิพรอ้ม 484418162 62 
  นางสาวเอมอร ใจแจง้ 484418163 63 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์งานเลศิ 484418164 64 
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