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รุน่ 481 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกรรณิกา ศรปีระเสรฐิ 484418201 1 
  นางสาวกรรณิการ ์แสงพรมมา 484418202 2 
  นางสาวกญัญา เหยีงอรชร 484418203 3 
  นายเกยีรตศิกัดิ ์เกษมวฒันา 484418204 4 
  นางสาวขนิษฐา คาํโทน 484418205 5 
  นายจตัรุงค ์แสนคาํ 484418206 6 
  นางสาวจนัทกานต ์จนัทวงษ ์484418207 7 
  นางสาวชลธชิา ตเิยาว ์484418208 8 
  นายชลนธ ีเข็มทอง 484418209 9 
  นายชลาธร แกว้คาํ 484418210 10 
  นางสาวชชัชมุาส วบิลูยารณุ 484418211 11 
  นางสาวชตุมิา ขวญัยายสพ 484418212 12 
  นางสาวฐติา แกว้ดวงเล็ก 484418213 13 
  นางสาวฐติพิร รุน่อ๋อย 484418214 14 
  นางสาวฐติพิรรณ รุน่อ๋อย 484418215 15 
  นางสาวฐติริตัน ์ฉ่ําช ืน่วงศ ์484418216 16 
  นายณัฐพนัธุ ์ลาภพสิมยั 484418217 17 
  นายธนา ศรสีรรพางค ์484418218 18 
  นางสาวนิตยา รกัเพยีร 484418219 19 
  นายนิธพิทัธ ์โพธิร์ุง่แจง้ 484418220 20 
  นางสาวนิภา ชมสขุ 484418221 21 
  นางสาวนิสา ศรินิาว ี484418222 22 
  นางสาวนุสรา ปานดารา 484418223 23 
  นางสาวบศุรา ชยัวงค ์484418224 24 
  นางสาวบษุรตัน ์ลีเ้กษร 484418225 25 
  นางสาวปรารถนา รอดพ่วง 484418226 26 
  นางสาวปวชิาต ิพึง่พร 484418227 27 
  นางสาวปารฉัิตร พุกเฉ่ือย 484418228 28 
  นายปณุยวริ ์ศรรีตันป่ินทอง 484418229 29 
  นางสาวพนิดา ศรยีศ 484418230 30 
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  นายพลวฒัน ์วงษษ์า 484418231 31 
  นายไพรชั มาลา 484418232 32 
  นางสาวภคสภุา ฟักสมุณฑา 484418233 33 
  นางสาวภทัธราภรณ ์อญัชลอีํานวยพร 484418234 34 
  นางสาวมณีรตัน ์ฉ่ําเกต ุ484418235 35 
  นางสาวยุวด ีนํา้ใจด ี484418236 36 
  นายเรงิศริ ิคุม้มงคล 484418237 37 
  นายวรพจน ์สวุรรณเกดิ 484418238 38 
  นางสาววรรณนิศา วชัรญาณวสิทุธิ ์484418239 39 
  นางสาววราภรณ ์สกลุมา 484418240 40 
  นางสาววไลลกัษณ ์สาหรา่ย 484418241 41 
  นายวสวุฒั จรีวุฒันาภรณ ์484418242 42 
  นางสาววภิา ยิง่คุม้ 484418243 43 
  นางสาววภิา ศศชิานารา 484418244 44 
  นางสาววศิลัยศ์ยา กลา้หาญ 484418245 45 
  นางสาวเวณิกา แซต่ัง้ 484418246 46 
  นางสาวศศธิร ทองคาํ 484418247 47 
  นางสาวศริกิญัญา นาคประพนัธ ์484418248 48 
  นางสาวสาธญิา ทองธรรมประกอบ 484418249 49 
  นางสาวสายสมร รอดเสมอ 484418250 50 
  นางสาวสาวติตร ีมลิยฤทธิ ์484418251 51 
  นายสทิธศิกัดิ ์เสลาลกัษณ ์484418252 52 
  นางสาวสญุาณี อุ่นบรบิรูณ ์484418253 53 
  นางสาวสนุทร ีสมถวลิ 484418254 54 
  นางสาวสภุาพร ทพัชยั 484418255 55 
  นางสาวหนูเล็ก สวสัดิร์มัย ์484418256 56 
  นายอนุรกัษ ์เป้ามา 484418257 57 
  นางสาวอมรรตัน ์คุม้รอบ 484418258 58 
  นางสาวอรวรรณ ตรอีนิทอง 484418259 59 
  นางสาวอรสา ธรรมสาล ี484418260 60 
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  นางสาวอาทติยา กจิหวา่ง 484418261 61 
  นางสาวอไุรวรรณ เกง่ชยัสกลุ 484418262 62 
  นางสาวเอือ้งพร คงธาร 484418263 63 
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