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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 วฒันศริ ิ484418401 1 
  นางสาวกรรณิการ ์คุม้กนั 484418402 2 
  นางสาวกลัยานี กรนพเกลา้ 484418403 3 
  นายกาํธร ปรยิสริริุง่ 484418404 4 
  นางสาวจตพุร คณะเวทย ์484418405 5 
  นายจรีวฒัน ์จเุตบิ 484418406 6 
  นางสาวเจนจริา คาํเทยีน 484418407 7 
  นายชยัณรงค ์วลิยัลกัษณ ์484418408 8 
  นายชาญณรงค ์ตรอีาํนรรค 484418409 9 
  นายชษิณุ สวรรคป์ระธาน 484418410 10 
  นางสาวณัฐกานต ์สวุรรณเวก 484418411 11 
  นายณัฐพล ธรรมชาต ิ484418412 12 
  นางสาวธนาพร ธรรมเจรญิ 484418413 13 
  นางสาวธนิกานต ์สขุภริมย ์484418414 14 
  นางสาวธดิารตัน ์ธรีทรพัยธ์รรม 484418415 15 
  นางสาวธดิารตัน ์สระจมู 484418416 16 
  นายธรียุทธ เกดิเรยีน 484418417 17 
  นางสาวนภาพร คงชาตร ี484418418 18 
  นางสาวนฤมล อกัษรศร ี484418419 19 
  นายปฏพิทัธ ์สดุประเสรฐิ 484418420 20 
  นางสาวปรยีาสขุ ศรทีองพนาบลูย ์484418421 21 
  นางสาวปารชิาต ิแซล่ิม้ 484418422 22 
  นางสาวปารชิาต ิเต็งวนัสวสัดิ ์484418423 23 
  นางสาวผุสด ีรม่โพธิด์ ี484418424 24 
  นางสาวฝนทพิย ์ลิม้อิม่ 484418425 25 
  นางสาวพรพมิล แสนสวสัดิ ์484418426 26 
  นางสาวพรเพ็ญ เกษมโภคทรพัย ์484418427 27 
  นางสาวพชัร ีชาวนาผล 484418428 28 
  นางสาวพมิพญ์าดา โสภา 484418429 29 
  นางสาวไพลนิ คงคาเย็น 484418430 30 
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  นางสาวไพลนิ ลวีฒันา 484418431 31 
  นางสาวมยเุรศ ฉิมมณี 484418432 32 
  นางสาวมรศิา นาเวช 484418433 33 
  นางสาวมลฤด ีปานศรแีกว้ 484418434 34 
  นายรชัภมู ิสง่าชาวเหนือ 484418435 35 
  นางสาวเรวด ีจานทอง 484418437 36 
  นายวรชติ พนัธุด์ ี484418438 37 
  นายวรเชฏฐ ์ขาํสนุทร 484418439 38 
  นายวรสทิธิ ์วาสนาสขุ 484418440 39 
  นางสาววลีาวรรณ นอ้ยสบืสาย 484418441 40 
  นายศกัดิด์า บรุรีกัษา 484418442 41 
  นางสาวศริาณี มจีนัทร ์484418443 42 
  นางสาวศริพิร ทรพัยแ์สง 484418444 43 
  นางสาวสรญัญา เกดิมณี 484418445 44 
  นางสาวสาวติร ีแอมปัดชา 484418446 45 
  นางสาวสริลิกัษณ ์ดว้งทอง 484418447 46 
  นางสาวสดุปรารถนา วงศรปีราการ 484418448 47 
  นางสาวสนิุศา แอน่ศร ี484418449 48 
  นางสาวสพุาวณีิ พงษพ์วั 484418450 49 
  นางสาวสภุาพร ขวาธจิกัร 484418451 50 
  นายสเุมธ กจิปฐมมงคล 484418452 51 
  นางสาวสวุด ีจเุฉย 484418453 52 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์บญุสม 484418454 53 
  นางสาวอนิกตา บตุรนํา้เพชร 484418455 54 
  นายอนุวฒัน ์อน้เล็ก 484418456 55 
  นางสาวอรรตัน ์สธุารกัษ ์484418457 56 
  นางสาวณัชชารยี ์ธนโชตสิถติพงศ ์484418458 57 
  นางสาวออ้ยใจ จนัทรทอง 484418459 58 
  นางสาวอมัพกิา ชมุภชูนะภยั 484418460 59 
  นางสาวอาลษิา ภูค่าํ 484418461 60 
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  นางสาวเอือ้พร ทว้มพลอย 484418462 61 
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