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รุน่ 491 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกรรณิการ ์พุ่มนิล 494457101 1 
  นางสาวณภทัร สงัขแ์กว้ 494457102 2 
  นางสาวกลอยใจ ปานดาํ 494457103 3 
  นางสาวกญัชลา แสงสรอ้ย 494457104 4 
  นางสาวกาํไล อู่ชนะ 494457105 5 
  นางสาวขวญัตา ยงักจิการ 494457106 6 
  นางสาวจงจติต ์เผ่าพงษค์ลา้ย 494457107 7 
  นางสาวจารวุรรณ มากลดั 494457108 8 
  นางสาวจนิดา คะชาพนัธ ์494457109 9 
  นางสาวจริาพร ทองม ี494457110 10 
  นางสาวจริาพร รกัษนิ์เวศน ์494457111 11 
  นางสาวจริาภรณ ์โพธิท์อง 494457112 12 
  นางสาวเจนจริา ป่ินเกษา 494457113 13 
  นางสาวฐติพิร ชมบา้นแพว้ 494457114 14 
  นางสาวฐติมิา ดถิเีพ็ง 494457115 15 
  นางสาวฐติวิรรณ เนตรสวุรรณ 494457116 16 
  นางสาวณัฐนันท ์รปูสม 494457117 17 
  นางสาวดารณี อยู่เมฆะ 494457118 18 
  นางสาวธดิา ผวิด ี494457119 19 
  นางสาวปนัดดา น่ิมนวล 494457120 20 
  นางสาวปภสัสร ผวิเกลีย้ง 494457121 21 
  นายปรนิทร ์ฉายอรณุ 494457122 22 
  นายปรชีา มั่นเพชร 494457123 23 
  นางสาวพลอยกาญจน ์กาํเนิดกาญจน ์494457124 24 
  นางสาวพชัร ีตัง้สขุสบายด ี494457125 25 
  นางสาวพณัณช์ติา บู่ทอง 494457126 26 
  นายพุฒพิรต จริศลิปศาสตร ์494457127 27 
  นางสาวภณัฑริา ผาตเิกษม 494457128 28 
  นางสาวภทัรพร สขุาบรูณ ์494457129 29 
  นางสาวมลทริา สมบา้นแพว้ 494457130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวยุวด ีศจุธิรรมรกัษ ์494457131 31 
  นายรตันพล เทพแสน 494457132 32 
  นางสาวลลติา มั่งสพุรรณ 494457133 33 
  นางสาวลกัขณา แคโอชา 494457134 34 
  นางสาววชริาภรณ ์พรวฒุพินัธุ ์494457135 35 
  นางสาววรรณนิศา วนันิวาส 494457136 36 
  นางสาววรษิฐา คอนกาํลงั 494457137 37 
  นางสาววชัรา แชม่ลบ 494457138 38 
  นางสาววนัวสิา สวุรรณศรศลิป์ 494457139 39 
  นางสาววาสนา โตปาน 494457140 40 
  นางสาววมิล แท่นทอง 494457141 41 
  นายวริชั องัศภุากร 494457142 42 
  นายศรณัยธ์ร โอชารส 494457143 43 
  นางสาวธมลวรรณ ตุม่ศรยีา 494457144 44 
  นางสาวศริริตัน ์พนัตนั 494457145 45 
  นายสอ่งแสง สงิหศ์รกีาญจน ์494457146 46 
  นายสญัญา นามพทิกัษ ์494457147 47 
  นายสามยอด เจนกาญจนวรวฒุ ิ494457148 48 
  นางสาวสาลณีิ อนิแหยม 494457149 49 
  นางสาวสริพิร ผลาผล 494457150 50 
  นางสาวสกุญัญา สขุศร ี494457151 51 
  นางสาวสนุาร ีอบเชย 494457153 52 
  นางสาวสพุตัรา เข็มใหญ่ 494457154 53 
  นางสาวสพุตัรา แซต่ัน้ 494457155 54 
  นายสมุติร ทองจติ 494457156 55 
  นายสเุมธ เคารพไทย 494457157 56 
  นางสาวสรุรีตัน ์วดันุชา 494457158 57 
  นางสาวอทติยา เตยพรมทอง 494457159 58 
  นางสาวอรทยั เรอืงจุย้ 494457160 59 
  นายอานนท ์เทยีมดวงแข 494457161 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวอารยีา ชาวบา้นเกาะ 494457162 61 
  นางสาวอษุา เช ือ้วงศ ์494457163 62 
  นายเอกกร อู่ขลบิ 494457164 63 
  นายเอนก กาญจนบํารงุ 494457165 64 
  นายเอนก สวยคา้ขา้ว 494457166 65 
  นางสาวฐตินัินท ์จริะจติตานนท ์494457167 66 
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