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รุน่ 481 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนัทมิา บตุรศร ี484457201 1 
  นางสาวกาญจนา สมานทรพัย ์484457202 2 
  นางสาวจารว ีวฒันานนท ์484457203 3 
  นายจริวฒัน ์บตุรกตญั� ู484457204 4 
  นางสาวเจนจริา ถกึเจรญิ 484457205 5 
  นางสาวชนมล ลรีะบตุร 484457206 6 
  นางสาวชนินันท ์สวา่งเนตร 484457207 7 
  นางสาวชมพูนุช ประพนัธว์งศ ์484457208 8 
  นางสาวญาณิศา พลอยชมุ 484457209 9 
  นายณัฐพล อนิทรวชิยั 484457210 10 
  นางสาวณัฐวด ีใจอดทน 484457211 11 
  นางสาวณิชาภทัร แกว้สระสขุ 484457212 12 
  นายดนุพล พพิธิพนัธพ์พิทิ 484457213 13 
  นายธนวฒัน ์บญุรอด 484457214 14 
  นายธาดา แม่นใจ 484457215 15 
  นางสาวนภาพร หมืน่สายญาต ิ484457216 16 
  นางสาวนิภาพร สระแพงแกว้ 484457217 17 
  นางสาวนุชจร ีไทยลว้น 484457218 18 
  นางสาวเบญจมนิทร ์ม่วงทอง 484457219 19 
  นางสาวปวติรา โหส้งวน 484457220 20 
  นางสาวผุสด ีบญุวรรณ 484457221 21 
  นางสาวเพ็ญพกัตร ์โภคา 484457222 22 
  นางสาวไพรตัน ์ลิม้เจรญิ 484457223 23 
  นางสาวยุวด ีเผ่าพงษค์ลา้ย 484457224 24 
  นางสาววรรณภรณ ์เฉิดฉววีรรณ 484457225 25 
  นางสาววรรณภา อมัภา 484457226 26 
  นางสาววรรณฤด ีป่ินจอ้ย 484457227 27 
  นายวชัรนิทร ์อนิสาํราญ 484457228 28 
  นางสาววนัวสิาข ์มยีนิด ี484457229 29 
  นางสาววลิาสนีิ สวา่งพืน้ 484457230 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวแววดาว ทบัเงาะ 484457231 31 
  นางสาวศนัสนีย ์นาคนาร ี484457232 32 
  นางสาวศริประภา สจัจาศลี 484457233 33 
  นางสาวศริพิร เทพแพง 484457234 34 
  นางสาวศริวิรรณ จอ้ยรอ่ย 484457235 35 
  นางสาวโศรดา แกว้บรสิทุธิ ์484457236 36 
  นายณกรณ ์จรีตวิรา 484457237 37 
  นางสาวสริพิร ชา่งจนิตโสภณ 484457238 38 
  นางสาวสกุานดา เปลีย่วโต 484457239 39 
  นางสาวสนุทราภรณ ์หมืน่ราช 484457240 40 
  นางสาวสนิุษา มาลยั 484457241 41 
  นางสาวสนิุสา พรหมมา 484457242 42 
  นางสาวสนิุสา สขุแยม้ 484457243 43 
  นางสาวสรุารกัษ ์ภวนาคโสภณ 484457244 44 
  นางสาวสรุยี ์จนันาค 484457245 45 
  นางสาวหทยัทพิย ์ดาวสกุ 484457246 46 
  นางสาวอณัศยา จนัทรน์าคา 484457247 47 
  นายอนุชา ดายา 484457248 48 
  นายอภริกัษ ์โหงวเกล็ด 484457249 49 
  นางสาวอรพรรณ ทมิพทิกัษ ์484457250 50 
  นางสาวอรอนงค ์บญุทองด ี484457251 51 
  นางสาวอญัชล ีศรเีหรา 484457252 52 
  นางสาวอําพรรณ ผึง้ผนั 484457253 53 
  นางสาวอําพนัธ ์พานแพน 484457254 54 
  นายเอกวฒุ ิกติตวิไิลธรรม 484457255 55 
  นายเอกสทิธ ิจติรบรรเทา 484457256 56 
  นางสาวขนิษฐา ทองหยาด 484457257 57 
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