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รุน่ 491 หมู่เรยีน 
 

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

 
 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกฤตนิ สขุสมบตั ิ494467101 1 
  นางสาวกญัญา ม่วงนอ้ย 494467102 2 
  นางสาวกญัญา สาํเนียงหวาน 494467103 3 
  นางสาวกนัทมิา เอีย่มละออ 494467104 4 
  นางสาวกาญจนา ยิม้ใหญ่ 494467105 5 
  นางสาวเกษรา ประกอบธรรม 494467106 6 
  นางสาวขวญัเรอืน กลัน่ภกัด ี494467107 7 
  นางสาวขวญัสดุา ชา่งกลงึ 494467108 8 
  นายจามร ศรสีมุทร 494467109 9 
  นางสาวจติรยีา บญุตนั 494467110 10 
  นางสาวใจกาญ ยอดอานนท ์494467111 11 
  นางสาวเฉลมิวรรณ เพชรดาํด ี494467112 12 
  นางสาวชลกาญจน ์สขุเกษม 494467113 13 
  นายชติพล ทองดอนนอ้ย 494467114 14 
  นางสาวชตุมิา ไดร้ปู 494467115 15 
  นางสาวทพิยส์ดุา เอมโอษฐ 494467116 16 
  นายธนาตย ์เจรญิผล 494467117 17 
  นายธเนศ มากงลาด 494467118 18 
  นางสาวนฤมล เฉียมวจิติร 494467119 19 
  นางสาวนฤมล ป่ินวเิศษ 494467120 20 
  นางสาวนาตยา อรชร 494467121 21 
  นางสาวนาตยา โอเปลีย่น 494467122 22 
  นางสาวนิตยา พรามอนงค ์494467123 23 
  นายนิโรจน ์มติงั 494467124 24 
  นางสาวนุชนารถ โสไกร 494467125 25 
  นางสาวบงัอร คาํหาญสนุทร 494467126 26 
  นางสาวปรางแกว้ แซเ่อีย้ว 494467127 27 
  นางสาวปัทมา ทองซา้ย 494467128 28 
  นางสาวฝนทพิย ์ปัทมารงั 494467129 29 
  นายพฤดล ป่ินนิล 494467130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายพบิลูย ์เหลอืงพวงแกว้ 494467131 31 
  นางสาวภรูดา ธนาภวิฒัน ์494467132 32 
  นางสาวรจุกิา ทองแวว 494467133 33 
  นายเลศิพงศ ์กรีตบิรูณะ 494467134 34 
  นางสาววราภรณ ์ปานทอง 494467135 35 
  นางสาววจันา ยางนิยม 494467136 36 
  นางสาววทิติา ประทมุศริ ิ494467137 37 
  นางสาววภิาวรรณ โอฬารวงศเ์จรญิ 494467138 38 
  นายวษิณุพงศ ์อยู่เจรญิ 494467139 39 
  นางสาวศศธิร จนัทรเ์จรญิ 494467140 40 
  นางสาวศศธิร เทีย่วมาพบสขุ 494467141 41 
  นางสาวศริกิาญจน ์การชาํนาญ 494467142 42 
  นางสาวศริพิชิญ ์บตุรดามา 494467143 43 
  นางสาวศริเิพ็ญ บญุยงั 494467144 44 
  นายสนธยา นวลศริ ิ494467145 45 
  นายสมชาย อุ่นบรบิรูณ ์494467146 46 
  นายสมโภช ยิม้ใย 494467147 47 
  นายสมยศ แยม้ผล ิ494467148 48 
  นางสาวสาลนีิ หนุนเหลอืง 494467149 49 
  นายสทิธโิชค เกกนิะ 494467150 50 
  นายสทิธศิกัดิ ์เชยีงสนิ 494467151 51 
  นางสาวสชุาวด ีอยู่เกต ุ494467152 52 
  นางสาวสทุสิา บญุจนัทร 494467153 53 
  นางสาวสนุทร ีแซล่ิม้ 494467154 54 
  นางสาวสนิุษา มิง่มาลยัรกัษ ์494467155 55 
  นางสาวสนิุสา วงศศ์รสีกลุแกว้ 494467156 56 
  นายสภุกจิ เจยาคม 494467157 57 
  นางสาวสภุาพ เชยจนัทร ์494467158 58 
  นางสาวสภุาพร เปียคง 494467159 59 
  นางสาวสภุาวด ีกาฬภกัด ี494467160 60 
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  นางสาวอฐติมิา แดงหยวก 494467161 61 
  นายอนุสรณ ์นํา้เพชร 494467162 62 
  นายอภศิกัดิ ์อุ่นทรพัย ์494467163 63 
  นางสาวอรนิภา มณีรตัน ์494467164 64 
  นางสาวอญัชลพีร โชคธรีะพร 494467165 65 
  นางสาวรดัเกลา้ คณา 494467166 66 
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