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รุน่ 481 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกิง่กาญจน ์ทรพัยพ์ลบั 484457101 1 
  นางสาวกติตยิา สงิหทราเมศน ์484457102 2 
  นายเกรยีงศกัดิ ์หริญัญสทุธิ ์484457103 3 
  นางสาวขนิษฐา สงวนทรพัย ์484457104 4 
  นางสาวขวญัตา จนิดาวงศ ์484457105 5 
  นางสาวจงรกั กลิน่หอม 484457106 6 
  นางสาวจารนีิ ชชู ืน่ 484457107 7 
  นางสาวจริาภรณ ์แวน่แกว้ 484457108 8 
  นางสาวเฉลา โพธพินัธุ ์484457109 9 
  นางสาวชนิตา สดุโต 484457110 10 
  นางสาวชตุาวรรณ เงนิแยม้ 484457111 11 
  นายธนาพร โพธิร์ะหง 484457112 12 
  นางสาวธญัญา พฒันตอ่ตระกลู 484457113 13 
  นางสาวนพรตัน ์หงษอ์รา่ม 484457114 14 
  นางสาวนภาพร แซอ่ึง้ 484457115 15 
  นางสาวนาตยา ถกึกวย 484457116 16 
  นางสาวนํา้คา้ง ศรเีพยีรทอง 484457117 17 
  นายนิกร หงษเ์วยีงจนัทร ์484457118 18 
  นางสาวนิภาพร ศรเีหรา 484457119 19 
  นางสาวบษุยา เบา้อู ๋484457120 20 
  นายประวทิย ์แสงจนัทร ์484457121 21 
  นายปรชัญา อรณุาทติย ์484457122 22 
  นายณัฐวฒัน ์ธรรมกจิ 484457123 23 
  นางสาวภครนิทร ์โลส่วุรรณ 484457124 24 
  นางสาวภทัรสร แชม่เชยีง 484457125 25 
  นางสาวรชัดา เดชเดชา 484457126 26 
  นางสาวรตันา จงรจุโิรจนช์ยั 484457127 27 
  นางสาวราตร ีพกิลุแกม 484457128 28 
  นางสาววรรภาพร เมธาวรพนัธ ์484457129 29 
  นางสาววนัทนา นุชจาํเรญิ 484457130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาววลัยา กาบแกว้ 484457131 31 
  นางสาววไิลวรรณ วงศว์ศิาล 484457132 32 
  นางสาวศรณัญา ดษุด ี484457133 33 
  นางสาวศริกิาญจน ์ฉ่ําสดใส 484457134 34 
  นายสายชล ผลจนัทร ์484457135 35 
  นายสงิหา ตานาคาํ 484457136 36 
  นายสทิธชิยั หนูพวงรอ้ย 484457137 37 
  นางสาวสกุญัญา เกษรบวั 484457138 38 
  นางสาวสารศิา สบืเรอืง 484457139 39 
  นางสาวสณิุสา เมฆฟัก 484457140 40 
  นางสาวสนุทร ีกลมเกลีย้ง 484457141 41 
  นางสาวสนุวด ีรุม่สวย 484457142 42 
  นางสาวปารณีย ์บํารงุศร ี484457143 43 
  นางสาวสปัุญญา ใจซือ่ 484457144 44 
  นางสาวสพุรรษา ธรรมลงักา 484457145 45 
  นางสาวสภุลกัษณ ์แซล่ิม้ 484457146 46 
  นางสาวสรุวีลัย ์ดอ่นสงิหะ 484457147 47 
  นางสาวสวุมิล พลมาตย ์484457148 48 
  นางสาวเสมอใจ แคะโตะ๊ 484457149 49 
  นายอดศิร เหง่าพงศ ์484457150 50 
  นายอภชิาต ิทองแพง 484457151 51 
  นางสาวอรพรรณ จนีเลีย้ง 484457152 52 
  นางสาวอรพรรณ มูลทองเล็ก 484457153 53 
  นางสาวอดุมลกัษณ ์สารโิกศล 484457154 54 
  นางสาวอบุลรตัน ์สงัขภ์ญิโญ 484457155 55 
  นางสาวนันทพร แกว้ภมูแิห ่484457156 56 
  นางสาวปณิดา ภูนุ่ย้ 484457157 57 
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