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รุน่ 481 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกรรณิการ ์แจม่แจง้ 484418301 1 
  นางสาวกญัญา ไชยเขตสวสัดิ ์484418302 2 
  นางสาวกานดา คุม้อกัษร 484418303 3 
  นางสาวการเกศ ป่ินเกษ 484418304 4 
  นางสาวกติตยิา ลิม้ประสาท 484418305 5 
  นางสาวกติยิา พุทธา 484418306 6 
  นางสาวเกศนภา จงสทิธโิชคชยั 484418307 7 
  นายจตรุพชิญ ์หอมมาก 484418308 8 
  นางสาวจรรยาภรณ ์แน่นหนา 484418309 9 
  นายชาญณรงค ์อนุสรณบ์ด ี484418310 10 
  นายชาตชิาย ผูกพนัธ ์484418311 11 
  นายโชตชิว่ง ปฐมพรววิฒัน ์484418312 12 
  นางสาวณัฐชยา จาํปาออ่น 484418313 13 
  นายดาํรงค ์ขจรสขุศริ ิ484418314 14 
  นางสาวเตอืนจติต ์แกว้ศร ี484418315 15 
  นางสาวทศันีย ์จนัทรเ์ต็ม 484418316 16 
  นางสาวทศันีย ์รอดรกัษาทรพัย ์484418317 17 
  นางสาวทนิรตัน ์แอสวุรรณ ์484418318 18 
  นายธนภมู ิบญุยงค ์484418319 19 
  นางสาวนันทชิา เปาปราโมทย ์484418320 20 
  นางสาวนํา้ทพิย ์มุ่งมติร 484418321 21 
  นางสาวนิศารตัน ์ทองประเสรฐิ 484418322 22 
  นายปกรณ ์อนิทรส์วาท 484418323 23 
  นางสาวผุสชา นาคทัง่ 484418324 24 
  นางสาวพชัร ีไซพนัธแ์กว้ 484418325 25 
  นางสาวพชัร ีอยู่สงค ์484418326 26 
  นายพเิชษฐ ์ตนัเรอืงศร ี484418327 27 
  นางสาวมนทริา พรามสภุา 484418328 28 
  นางสาวมลัลกิา บญุเกดิ 484418329 29 
  นางสาวมารศร ีปัทมโรจน ์484418330 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวรตันาพร กนักอ้ง 484418331 31 
  นางสาววรรณิศา ตุม้มล 484418332 32 
  นางสาววชัราภรณ ์เมอืงพวน 484418333 33 
  นายวทิยา จนัทรจ์นิดา 484418334 34 
  นางสาววลิาวลัย ์คชศาสตรศ์ลิป์ 484418335 35 
  นางสาววรีญา เย็นสบาย 484418336 36 
  นายวรีะยุทธ อู่ขา้วอู่นํา้ 484418337 37 
  นางสาวศราวด ีสขุกรม 484418338 38 
  นายศริชิยั พมิพด์ ี484418339 39 
  นางสาวศรินิภา นุชเจรญิ 484418340 40 
  นางสาวศริริตัน ์นิลพงษ ์484418342 41 
  นางสาวสรญิญา สระศร ี484418343 42 
  นายสามารถ สขุศล 484418344 43 
  นางสาวสกุญัญา กจิประยูร 484418345 44 
  นางสาวสกุญัญา ระเจรญิ 484418346 45 
  นางสาวสขุใจ พลอยแสงสาย 484418347 46 
  นางสาวสจุติรา ขนัฑเสมา 484418348 47 
  นางสาวสดุา ดวงดาว 484418349 48 
  นางสาวสธุดิา จนัทรหอม 484418350 49 
  นางสาวสธุนีิ จนัทรด ี484418351 50 
  นางสาวสนิุสา จนีเพ็ง 484418352 51 
  นางสาวสพุรรษา จรญูเรอืง 484418353 52 
  นางสาวสรุาวด ีคาํพมิพ ์484418354 53 
  นางสาวสรุยี ์ตนัตธินานนท ์484418355 54 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์คาํเอก 484418356 55 
  นางสาวหทยัรตัน ์อึง้รุง่เรอืง 484418357 56 
  นายอนุชา เณรศร ี484418358 57 
  นางสาวอรทยั ดอกเตย 484418359 58 
  นายอรรถพล ชนิูล 484418360 59 
  นายอาทติย ์คลา้ยแดงคลํา้ 484418361 60 
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  นางสาวกนกวรรณ ผวิออ่น 484418362 61 
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