
หน้า 1/23

คณะบริหารศาสตร์
ลําดับที่ สาขาวิชา/วิชาเอก รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

1 การเงินและการธนาคาร  5517401201 นางสาววัชราภรณ์  อ่อนหวาน

2 การเงินและการธนาคาร  5517401230 นางสาวกนกวรรณ  ศรีสิงห์

3 การเงินและการธนาคาร  5517401247 นางสาวกมลรัตน์  ทรัพยานนท์

4 การเงินและการธนาคาร  5517401256 นางสาวกมลรัตน์  รศพล

5 การเงินและการธนาคาร  5517401270 นางสาวกัลยา  เข็มทอง

6 การเงินและการธนาคาร  5517401292 นางสาวกัลยา  วงศ์ศิลป์

7 การเงินและการธนาคาร  5517401306 นางสาวกาญจนา  ไพกะเพศ

8 การเงินและการธนาคาร  5517401320 นางสาวกานต์นิภา  ศรีลาชนพฤกษ์

9 การเงินและการธนาคาร  5517401335 นางสาวกิตติพร  พินากัน

10 การเงินและการธนาคาร  5517401342 นางสาวกิติยา  สาธร

11 การเงินและการธนาคาร  5517401351 นางสาวเกศรา  บํารุงรส

12 การเงินและการธนาคาร  5517401362 นางสาวเกศสุดา  หาญพรมมา

13 การเงินและการธนาคาร  5517401380 นางสาวขนิษฐา  ภูมิคํา

14 การเงินและการธนาคาร  5517401397 นางสาวขนิษฐา  วรรณวัตร

15 การเงินและการธนาคาร  5517401403 นางสาวขวัญชนก  สุขรัมย์

16 การเงินและการธนาคาร  5517401414 นางสาวขัตติยา  แก้วกล้า

17 การเงินและการธนาคาร  5517401432 นางสาวคุณาภรณ์  อัญญโพธิ์

18 การเงินและการธนาคาร  5517401458 นางสาวจิตรานุช  ใจสมสุข

19 การเงินและการธนาคาร  5517401469 นางสาวจิระรัศมิ์  ประเสริฐศรี

20 การเงินและการธนาคาร  5517401487 นางสาวจิรารัตน์  ทองย่อม

21 การเงินและการธนาคาร  5517401502 นางสาวจิราวรรณ  พงษ์ลุน

22 การเงินและการธนาคาร  5517401513 นางสาวจีระวัฒน์  ทาทอง

23 การเงินและการธนาคาร  5517401548 นางสาวจุฑามาศ  บัวชุม

24 การเงินและการธนาคาร  5517401557 นางสาวจุฑารัตน์  ช่วงชัย

25 การเงินและการธนาคาร  5517401568 นางสาวฉัตรฑริกา  อบบุญ

26 การเงินและการธนาคาร  5517401571 นางสาวชลิตา  ศรีโคว์

27 การเงินและการธนาคาร  5517401586 นายชัยวัฒน์  สิมาวัน

28 การเงินและการธนาคาร  5517401603 นางสาวชุติกาญจน์  ประจงการ

29 การเงินและการธนาคาร  5517401614 นางสาวนิธิกานต์  คล่องตา

ลําดับท่ีสําหรับนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการสําเร็จการศึกษาและการก้าวสู่ตลาดงานในอาเซียน”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องCLB5202 ช้ัน 2  อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



หน้า 2/23

คณะบริหารศาสตร์
ลําดับที่ สาขาวิชา/วิชาเอก รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

ลําดับท่ีสําหรับนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการสําเร็จการศึกษาและการก้าวสู่ตลาดงานในอาเซียน”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องCLB5202 ช้ัน 2  อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

30 การเงินและการธนาคาร  5517401627 นายฑีฆรัชต์  นิรมานสกุลพงศ์

31 การเงินและการธนาคาร  5517401649 นางสาวณัฐทิตา  เหล็กงาม

32 การเงินและการธนาคาร  5517401658 นางสาวณัฐธิดา  ทองอุไร

33 การเงินและการธนาคาร  5517401672 นางสาวดลยา  บูรณะพล

34 การเงินและการธนาคาร  5517401687 นางสาวดวงฤทัย  พัฒนจักร์

35 การเงินและการธนาคาร  5517401706 นางสาวถาวรีย์  ชินนะแสง

36 การเงินและการธนาคาร  5517401720 นายทิวากร  มานะพิมพ์

37 การเงินและการธนาคาร  5517401742 นายธนาคาร  อังคุระษี

38 การเงินและการธนาคาร  5517401751 นายธราธร  อ่อนพันธ์

39 การเงินและการธนาคาร  5517401762 นางสาวธารารัตน์  โวหาญ

40 การเงินและการธนาคาร  5517401775 นางสาวธิดารัตน์  จันทร์แทง

41 การเงินและการธนาคาร  5517401797 นางสาวนภาพร  โพธิ

42 การเงินและการธนาคาร  5517401812 นางสาวนิชภาพร  กล้าวาจา

43 การเงินและการธนาคาร  5517401825 นางสาวนิตยา  สุวรรณ์

44 การเงินและการธนาคาร  5517401856 นางสาวนิรมล  ประเสริฐ

45 การเงินและการธนาคาร  5517401867 นางสาวนิรัตดา  งามฉลวย

46 การเงินและการธนาคาร  5517401870 นางสาวนิสาชล  ศรีไหม

47 การเงินและการธนาคาร  5517401885 นางสาวนิสารัตน์  เสี่ยงตรง

48 การเงินและการธนาคาร  5517401892 นางสาวเบญจภรณ์  สุขประเสริฐ

49 การเงินและการธนาคาร  5517401919 นางสาวปรียานุช  มูลตรี

50 การเงินและการธนาคาร  5517401922 นางสาวปัทมาพร  ปัดทาบาล

51 การเงินและการธนาคาร  5517401964 นางสาวพรรณภา  มะโนธรรม

52 การเงินและการธนาคาร  5517401977 นางสาวพรสุดา  เวฬุวนารักษ์

53 การเงินและการธนาคาร  5517401982 นางสาวพัชนิดา  สาสูงเนิน

54 การเงินและการธนาคาร  5517401999 นางสาวพัชราภรณ์  มุสาทาวงค์

55 การเงินและการธนาคาร  5517402011 นางสาวพัชรี  รัตนศรี

56 การเงินและการธนาคาร  5517402024 นางสาวพัชรี  สินงาม

57 การเงินและการธนาคาร  5517402039 นางสาวพิไลลักษณ์  พักตรรัมย์

58 การเงินและการธนาคาร  5517402046 นางสาวพิสมัย  พามี



หน้า 3/23

คณะบริหารศาสตร์
ลําดับที่ สาขาวิชา/วิชาเอก รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

ลําดับท่ีสําหรับนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการสําเร็จการศึกษาและการก้าวสู่ตลาดงานในอาเซียน”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องCLB5202 ช้ัน 2  อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

59 การเงินและการธนาคาร  5517402079 นางสาวภาพตะวัน  เข็มเพชร

60 การเงินและการธนาคาร  5517402084 นางสาวภาลิณี  สมนะสิงห์

61 การเงินและการธนาคาร  5517402091 นางสาวภาวิณี  ศรีเมืองมา

62 การเงินและการธนาคาร  5517402112 นางสาวมณีวรรณ  บัวสด

63 การเงินและการธนาคาร  5517402147 นางสาวมลฤดี  โฮมแพน

64 การเงินและการธนาคาร  5517402167 นางสาวมัณฑณา  สาระโวหาญ

65 การเงินและการธนาคาร  5517402185 นางสาวยลดา  สุขชาติ

66 การเงินและการธนาคาร  5517402204 นางสาวเยาวเรศ  น้อมกลาง

67 การเงินและการธนาคาร  5517402215 นางสาวรัตน์ดาภรณ์  แสนสุภา

68 การเงินและการธนาคาร  5517402228 นางสาวรุจิกาญจน์  กอมณี

69 การเงินและการธนาคาร  5517402233 นางสาวลัดดาวัลย์  นาคศิริ

70 การเงินและการธนาคาร  5517402240 นางสาวลาวัลย์  มีหวัง

71 การเงินและการธนาคาร  5517402259 นางสาววรรณนิษา  ชัยกลาง

72 การเงินและการธนาคาร  5517402273 นางสาววรัญญา  ศรีหาสาร

73 การเงินและการธนาคาร  5517402288 นางสาววรารักษ์  เพิ่มทอง

74 การเงินและการธนาคาร  5517402309 นางสาววาสนา  คํามาโฮม

75 การเงินและการธนาคาร  5517402323 นางสาววิชชุดา  ช่วยมิตร

76 การเงินและการธนาคาร  5517402338 นางสาววิชุดา  บุญทศ

77 การเงินและการธนาคาร  5517402345 นางสาววิญญารัตน์  ศรศิลป์

78 การเงินและการธนาคาร  5517402365 นางสาววิลาสินี  ลือฤทธ์ิ

79 การเงินและการธนาคาร  5517402378 นางสาววิไลพร  กาพาด

80 การเงินและการธนาคาร  5517402383 นางสาวศรีวรรณ  มั่นคง

81 การเงินและการธนาคาร  5517402390 นางสาวศรีสุดา  พุทธวงศ์

82 การเงินและการธนาคาร  5517402406 นางสาวศศิธร  ขวัญนาค

83 การเงินและการธนาคาร  5517402417 นางสาวศศิวิมล  สมเพชร

84 การเงินและการธนาคาร  5517402420 นางสาวศิริพร  บัวเหลา

85 การเงินและการธนาคาร  5517402435 นางสาวศิริพร  แยบเฉลียว

86 การเงินและการธนาคาร  5517402442 นายศิริภัทร  เขียวขํา

87 การเงินและการธนาคาร  5517402475 นางสาวศิริรัตน์  ศรีจันทร์



หน้า 4/23

คณะบริหารศาสตร์
ลําดับที่ สาขาวิชา/วิชาเอก รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

ลําดับท่ีสําหรับนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการสําเร็จการศึกษาและการก้าวสู่ตลาดงานในอาเซียน”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องCLB5202 ช้ัน 2  อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

88 การเงินและการธนาคาร  5517402480 นางสาวศุจินทรา  อยู่เย็น

89 การเงินและการธนาคาร  5517402497 นางสาวศุภลักษณ์  สาระพร

90 การเงินและการธนาคาร  5517402505 นางสาวสุภัสสรา  ดวงพวง

91 การเงินและการธนาคาร  5517402529 นางสาวสิริกันยา  พลาโส

92 การเงินและการธนาคาร  5517402534 นางสาวสิริรัตน์  อุปมา

93 การเงินและการธนาคาร  5517402541 นางสาวสุกัญญา  จันทุมมา

94 การเงินและการธนาคาร  5517402550 นางสาวสุกัญญา  ชูส่งกลิ่น

95 การเงินและการธนาคาร  5517402561 นางสาวสุชาวดี  ชาปากดี

96 การเงินและการธนาคาร  5517402574 นางสาวสุทธิดา  ไชยเนตร์

97 การเงินและการธนาคาร  5517402589 นางสาวสุทธิดา  สมบูรณ์

98 การเงินและการธนาคาร  5517402596 นายสุทิน  ศรีวิชัย

99 การเงินและการธนาคาร  5517402606 นางสาวสุนิสา  วริสาร

100 การเงินและการธนาคาร  5517402617 นางสาวสุพิณยา  วงศ์วรรณา

101 การเงินและการธนาคาร  5517402620 นางสาวสุภัคษร  นักร้อง

102 การเงินและการธนาคาร  5517402635 นางสาวสุภัทษา  พันโยธา

103 การเงินและการธนาคาร  5517402675 นางสาวสุภาวดี  สระแก้ว

104 การเงินและการธนาคาร  5517402680 นายสุรพันธ์  ขยันดี

105 การเงินและการธนาคาร  5517402709 นางสาวอติพร  ลิพันธ์

106 การเงินและการธนาคาร  5517402738 นางสาวอนุชฎา  กัลยาณี

107 การเงินและการธนาคาร  5517402745 นายอนุชา  อินระวงศ์

108 การเงินและการธนาคาร  5517402754 นางสาวอภิรดี  มีมาก

109 การเงินและการธนาคาร  5517402765 นางสาวอรวรรณ  วงษ์ชมพู

110 การเงินและการธนาคาร  5517402778 นางสาวอัญชนา  พร้ิงเพราะ

111 การเงินและการธนาคาร  5517406851 นางสาวนิตยา  ชมภูเกษ

112 การเงินและการธนาคาร  5517406862 นางสาวประคองศรี  มูลทองหลาง

113 การเงินและการธนาคาร  5517406875 นางสาวปรียานุช  คูสกุล

114 การเงินและการธนาคาร  5517406880 นางสาวปวริศา  ฝักทอง

115 การเงินและการธนาคาร  5517406903 นายพิเชษฐ์  งามเลิศ

116 การเงินและการธนาคาร  5517406927 นางสาวภัทรียา  ละครไทย



หน้า 5/23

คณะบริหารศาสตร์
ลําดับที่ สาขาวิชา/วิชาเอก รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

ลําดับท่ีสําหรับนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการสําเร็จการศึกษาและการก้าวสู่ตลาดงานในอาเซียน”
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117 การเงินและการธนาคาร  5517406932 นางสาววาสนา  ช่วยญาติ

118 การเงินและการธนาคาร  5517406949 นางสาววิไลวรรณ  หงษ์ฉลาด

119 การเงินและการธนาคาร  5517406958 นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์ศิริ

120 การเงินและการธนาคาร  5517406972 นายสุขใจ  อินอุไร

121 การเงินและการธนาคาร  5517406987 นายสุทธิโรจน์  ลีราช

122 การเงินและการธนาคาร  5517406994 นางสาวสุภักดิ์ษร  สีดาสาร

123 การเงินและการธนาคาร  5517407005 นางสาวสุรางค์รัตน์  ศุภสร

124 การเงินและการธนาคาร  5517407016 นางสาวอมรรัตน์  แก้วทอง

125 การเงินและการธนาคาร  5517408970 นางสาวสุกัญญา  อินทสิงห์

126 การเงินและการธนาคาร  5317401102 นางสาวจรรยารัตน์  ไชยชนะ

127 การเงินและการธนาคาร  5317403894 นางสาวกฤษญารัตน์  พุฒพันธ์

128 การเงินและการธนาคาร  5317404567 นางสาวอารียา  จงมีการพาณิชย์

129 การเงินและการธนาคาร  5217416563 นางสาวอชิรญาณ์  สุจิต

130 การเงินและการธนาคาร  5217416598 นางสาววาสนา  หลักสระคู

131 การจัดการ  5317400112 นายชาญณรงค์  ชุปวา

132 การจัดการ  5317403294 นายนวพล  อาชวานันทกุล

133 การจัดการ  5317405180 นางสาวมุทิตา  วงศ์ราษฏร์

134 การจัดการ  5317405656 นายณัฐวุฒิ  วรรณพัฒน์

135 การจัดการ  5317406163 นายศุภกฤต  ภาวนาวิวัฒน์

136 การจัดการ  5317406305 นางสาวอทิตยา  สิงนิสัย

137 การจัดการการตลาด  5317400620 นางสาวแคทติยา  เฉลิมรัตน์

138 การจัดการการตลาด  5317400675 นางสาวทัศนีย์  คู่แก้ว

139 การจัดการการตลาด  5317400930 นายอภิรมย์  โพธิราช

140 การจัดการการตลาด  5317400956 นายณัฐวัฒน์  ชนแดง

141 การจัดการการตลาด  5317402314 นางสาวทิพวรรณ  จันดี

142 การจัดการการตลาด  5317403322 นางสาวธัญรัศม์  ยงชิตนิธิอธิโชติ

143 การจัดการการตลาด  5317403364 นางสาวแคทลียา  วัดจะโปะ

144 การจัดการการตลาด  5217404324 นายพิสิทธิ์  สุนทรโลหะนะกูล

145 การจัดการการตลาด  5217404391 นายวิทยา  เหมือนทอง
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146 การจัดการการตลาด  5217404407 นางสาวเกวลิน  ฝีมืองาม

147 การจัดการการตลาด  5217411649 นางสาวทัศนีย์  นิยม

148 การจัดการการตลาด  5217418024 นางสาวสุกัญญา  บุญแท้

149 การจัดการการตลาด  5117441399 นายชนสิษฎ์  ตาลเลิศ

150 การจัดการการโรงแรม  5517401767 นางสาววรรณิดา  เสมอเหมือน

151 การจัดการการโรงแรม  5517402804 นางสาวกัญญา  บุญศรี

152 การจัดการการโรงแรม  5517402828 นางสาวเกศรินทร์  ชาติโชคชัย

153 การจัดการการโรงแรม  5517402833 นางสาวขวัญใจ  ขวัญสุนู

154 การจัดการการโรงแรม  5517402840 นางสาวจันทร์จิรา  รัตนโสภา

155 การจัดการการโรงแรม  5517402859 นางสาวจิราภา  ไทรจันทร์

156 การจัดการการโรงแรม  5517402860 นางสาวจุฑารัตน์  ยศศิริ

157 การจัดการการโรงแรม  5517402901 นางสาวบรรณฑรวรรณ  รัชพันธ์

158 การจัดการการโรงแรม  5517402967 นางสาวรัตตินากร  ต้นสาย

159 การจัดการการโรงแรม  5517402970 นางสาววรารัตน์  เหมราช

160 การจัดการการโรงแรม  5517402985 นางสาวศุภัควดี  โพธิ์งาม

161 การจัดการการโรงแรม  5517403016 นางสาวสุพัตรา  บุญแท้

162 การจัดการการโรงแรม  5517403029 นางสาวอภิญญา  แก่นธรรม

163 การจัดการการโรงแรม  5517405766 นายชานนท์  พันธุ์ไผ่

164 การจัดการการโรงแรม  5517405779 นางสาวฐิติพร  จันทร์ศิริ

165 การจัดการการโรงแรม  5517405805 นายณรงค์วิทย์  ชื่นชม

166 การจัดการการโรงแรม  5517405816 นายณรงศ์ชัย  สารพัฒน์

167 การจัดการการโรงแรม  5517405829 นางสาวณิชกานต์  จะวรรณา

168 การจัดการการโรงแรม  5517405841 นางสาวนิตยา  จันพิรักษ์

169 การจัดการการโรงแรม  5517405850 นางสาวนิติยา  กาหลง

170 การจัดการการโรงแรม  5517405861 นางสาวนิภาภรณ์  ภูพวก

171 การจัดการการโรงแรม  5517405874 นางสาวบุณยนุช  เย็นรัมย์

172 การจัดการการโรงแรม  5517405889 นายปณิธาน  พลสินธุ์

173 การจัดการการโรงแรม  5517405896 นางสาวปริญญาพร  เส้นเกษ

174 การจัดการการโรงแรม  5517405913 นางสาวรฎาภรณ์  ทองนาค
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175 การจัดการการโรงแรม  5517405931 นางสาวศรินญา  สามสี

176 การจัดการการโรงแรม  5517405948 นางสาวศิริวรรณ  เกตุวัตร

177 การจัดการการโรงแรม  5517405986 นางสาวอมรวงศ์  กุลเกลี้ยง

178 การจัดการการโรงแรม  5517405993 นางสาวอัมพร  แพงมี

179 การจัดการการโรงแรม  5517407029 นางสาวกัญญารัตน์  บุญธรรม

180 การจัดการการโรงแรม  5517407034 นางสาวกิติยา  ศรีวิเศษ

181 การจัดการการโรงแรม  5517407041 นางสาวเกศสุดา  อํานะโคตร

182 การจัดการการโรงแรม  5517407089 นางสาวพัชราภรณ์  อัฐนาค

183 การจัดการการโรงแรม  5517407096 นางสาวอวิกา  สีทาน้อย

184 การจัดการการโรงแรม  5517407135 นางสาววรรณวารี  สุดเต้

185 การจัดการการโรงแรม  5517407151 นายศรทรง  ประดับทอง

186 การจัดการการโรงแรม  5517407175 นายสัจจะ  โพธิ์กฏ

187 การจัดการการโรงแรม  5517408354 นางสาวธารารัตน์   ปิยะพันธ์

188 การจัดการการโรงแรม  5517408451 นางสาวสันธิภาพร  บุญเติม

189 การจัดการการโรงแรม  5517408462 นางสาวชนัญชิดา  อารมรัมย์

190 การจัดการการโรงแรม  5517408709 นายปรีดา  บุญเย็น

191 การจัดการการโรงแรม  5517408912 นางสาวรุจิประภา  ศรีโชค

192 การจัดการการโรงแรม  5517408956 นายณัฐฐินันท์  โคตะสิน

193 การจัดการทั่วไป  5217450930 นางสาวเสาวลักษณ์  ภูกาบเพชร

194 การจัดการธุรกิจ  5517400017 นางสาวกนกพร  ดาราวิเศษ

195 การจัดการธุรกิจ  5517400020 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์พวง

196 การจัดการธุรกิจ  5517400042 นางสาวเกศศิริ  บุบผาพันธ์

197 การจัดการธุรกิจ  5517400097 นายจักรพรรษ  ชาญเรืองรุ่ง

198 การจัดการธุรกิจ  5517400107 นางสาวจีรนันท์  ดิดขุนทด

199 การจัดการธุรกิจ  5517400143 นางสาวชลธิชา  ประทุมชาติ

200 การจัดการธุรกิจ  5517400152 นางสาวชุติมา  โสภานเวช

201 การจัดการธุรกิจ  5517400163 นางสาวชุติมา  อบสุข

202 การจัดการธุรกิจ  5517400176 นางสาวณัฐกานต์  อาบสันเทียะ

203 การจัดการธุรกิจ  5517400181 นางสาวดลธิดา  ปัตธรรมมา
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204 การจัดการธุรกิจ  5517400198 นางสาวดวงพร  ดํารงสิทธิ์

205 การจัดการธุรกิจ  5517400200 นางสาวดาราวรรณ  จําเริญพัด

206 การจัดการธุรกิจ  5517400211 นางสาวเดือนฉาย  กุรกนก

207 การจัดการธุรกิจ  5517400224 นางสาวถิรดา  พุ่มเกษร

208 การจัดการธุรกิจ  5517400246 นางสาวทิติยา  ลําแก้ว

209 การจัดการธุรกิจ  5517400255 นายธนพงศ์  กลางถ่ิน

210 การจัดการธุรกิจ  5517400266 นายธนพัฒน์  ศรีชนะ

211 การจัดการธุรกิจ  5517400279 นางสาวธนัชพร  พงษ์ภาพ

212 การจัดการธุรกิจ  5517400291 นางสาวธัญชนก  อัตตะริยะ

213 การจัดการธุรกิจ  5517400305 นางสาวธัญญรัตน์  ปุราโต

214 การจัดการธุรกิจ  5517400316 นางสาวธัญญรัศม์  อุทัยแสน

215 การจัดการธุรกิจ  5517400334 นางสาวนริศรา  ผาป้อง

216 การจัดการธุรกิจ  5517400374 นางสาวปทุมมา  อุปมา

217 การจัดการธุรกิจ  5517400389 นายปรเมษฐ์  ขุนทอง

218 การจัดการธุรกิจ  5517400396 นางสาวปาริดา  วงษ์ภู่

219 การจัดการธุรกิจ  5517400413 นางสาวพลอยเพชรรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร

220 การจัดการธุรกิจ  5517400448 นายเพชรณรงค์  พิมพ์ชัย

221 การจัดการธุรกิจ  5517400457 นางสาวมลนิตรา  บุญใส

222 การจัดการธุรกิจ  5517400468 นางสาวมุกดาวรรณ  โกมุทพงศธร

223 การจัดการธุรกิจ  5517400471 นางสาวเมธินี  ธีระศักดากูล

224 การจัดการธุรกิจ  5517400486 นายยุทธพันธ์  ทองเฟื้อง

225 การจัดการธุรกิจ  5517400493 นางสาวเยาวลักษณ์  จุกกระโทก

226 การจัดการธุรกิจ  5517400501 นายโยธัส  แสงคํา

227 การจัดการธุรกิจ  5517400512 นางสาวรัชนีกรณ์  แก้วนิล

228 การจัดการธุรกิจ  5517400525 นางสาวรุ่งทิวา  ว่องตระกูล

229 การจัดการธุรกิจ  5517400547 นางสาววรรณพร  ต้นเกษ

230 การจัดการธุรกิจ  5517400556 นางสาววริศรา  แก้วเนตร

231 การจัดการธุรกิจ  5517400567 นางสาววิชญาพร  พิลากรณ์

232 การจัดการธุรกิจ  5517400570 นายวุฒิชัย  สําราญนิช
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233 การจัดการธุรกิจ  5517400585 นางสาวเวรุรี  สีพรม

234 การจัดการธุรกิจ  5517400602 นางสาวศศิวิมล  จิตกุศล

235 การจัดการธุรกิจ  5517400613 นางสาวศิริพร  แก้วนิสสัย

236 การจัดการธุรกิจ  5517400626 นางสาวศิริลักษณ์  นาดี

237 การจัดการธุรกิจ  5517400631 นางสาวศิริลักษณ์  พวงผกา

238 การจัดการธุรกิจ  5517400648 นายศุภกฤต  ชมชิด

239 การจัดการธุรกิจ  5517400657 นางสาวศุภจิตต์  บุญขันธ์

240 การจัดการธุรกิจ  5517400668 นางสาวสกุลรัตน์  เหาะประโคน

241 การจัดการธุรกิจ  5517400671 นางสาวสมฤดี  วิชาพูล

242 การจัดการธุรกิจ  5517400686 นางสาวสรินยา  ไชยรัตน์

243 การจัดการธุรกิจ  5517400693 นางสาวสุชาดา  อัปกาญจน์

244 การจัดการธุรกิจ  5517400705 นางสาวสุดารัตน์  กันปัญโน

245 การจัดการธุรกิจ  5517400716 นางสาวสุดารัตน์  ฐานผดุง

246 การจัดการธุรกิจ  5517400729 นางสาวสุธิดา  ไทยสมบูรณ์

247 การจัดการธุรกิจ  5517400734 นางสาวสุพัตรา  เมืองโคตร

248 การจัดการธุรกิจ  5517400750 นางสาวสุภารัตน์  บุญกอ

249 การจัดการธุรกิจ  5517400761 นางสาวสุวิมล  จันทร์ลา

250 การจัดการธุรกิจ  5517400789 นางสาวอภิญญา  บุญสุยา

251 การจัดการธุรกิจ  5517400796 นางสาวอัญชุลี  ถีระแก้ว

252 การจัดการธุรกิจ  5517400800 นายอาทร  แสงสุดตา

253 การจัดการธุรกิจ  5517400811 นางสาวอาภาภรณ์  สมน้อย

254 การจัดการธุรกิจ  5517400839 นายอิทธิพล  ทะรารัมย์

255 การจัดการธุรกิจ  5517400846 นายอิทธิพล  คําไข

256 การจัดการธุรกิจ  5517402651 นางสาวสุภาพร  ภูมิสิงห์

257 การจัดการธุรกิจ  5517403034 นางสาวอุมาภรณ์  โล่ห์สันติพงศ์

258 การจัดการธุรกิจ  5517404730 นางสาวกัลยาณี  ก้อนมณี

259 การจัดการธุรกิจ  5517404770 นางสาวจิรานุช  แสงนิล

260 การจัดการธุรกิจ  5517404785 นางสาวจิรารัตน์  แก่นการ

261 การจัดการธุรกิจ  5517404792 นางสาวจิราวรรณ  สินโพธิ์
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262 การจัดการธุรกิจ  5517404806 นายชัยณรงค์  หลักหาญ

263 การจัดการธุรกิจ  5517404817 นางสาวโชติรส  พลเยี่ยม

264 การจัดการธุรกิจ  5517404820 นายธวัชชัย  บัวสระบาน

265 การจัดการธุรกิจ  5517404835 นางสาวธัญญลักษณ์  จุลทัศน์

266 การจัดการธุรกิจ  5517404842 นางสาวนงนุช  จันทร์แรม

267 การจัดการธุรกิจ  5517404875 นางสาวนิศารัตน์  เสนงาม

268 การจัดการธุรกิจ  5517404880 นางสาวปภาวดี  ผ่านสําแดง

269 การจัดการธุรกิจ  5517404897 นางสาวประภาภรณ์  ผิวคํา

270 การจัดการธุรกิจ  5517404927 นางสาวปิยะวรรณ  กันยา

271 การจัดการธุรกิจ  5517404932 นายพงษ์เจริญ  คําทา

272 การจัดการธุรกิจ  5517404949 นางสาวพรวิภา  มาลาอุตม์

273 การจัดการธุรกิจ  5517404958 นางสาวภนิตา  ไชยสนิท

274 การจัดการธุรกิจ  5517404969 นางสาวพัชรียา  อุตส่าห์

275 การจัดการธุรกิจ  5517404987 นางสาวภัทรภร  สิงห์สุข

276 การจัดการธุรกิจ  5517404994 นางสาวอิงครัตน์  พิชญะพงศ์สกุล

277 การจัดการธุรกิจ  5517405001 นางสาวมิ่งขวัญ  อบเชย

278 การจัดการธุรกิจ  5517405012 นางสาวมินตรา  ทองแสน

279 การจัดการธุรกิจ  5517405025 นางสาวเมธินี  ตั้งใหม่ถาวร

280 การจัดการธุรกิจ  5517405030 นางสาวรัตนาภรณ์  ตาทอง

281 การจัดการธุรกิจ  5517405047 นางสาวฤทัยกานต์  โถณวัล

282 การจัดการธุรกิจ  5517405067 นางสาววัลนิภา  นิลพาด

283 การจัดการธุรกิจ  5517405070 นางสาววารุณีย์  นาคศรี

284 การจัดการธุรกิจ  5517405085 นางสาววิชชุดา  สิงห์กล้า

285 การจัดการธุรกิจ  5517405092 นางสาววินิตรา  ภาระหอม

286 การจัดการธุรกิจ  5517405102 นายวีรพันธ์  ผางยศ

287 การจัดการธุรกิจ  5517405126 นางสาวศิริวรรณ  มาตรนอก

288 การจัดการธุรกิจ  5517405131 นายศุภมิตร  ชูเทศะ

289 การจัดการธุรกิจ  5517405148 นางสาวศุภาภินันท์  จันทชํานิ

290 การจัดการธุรกิจ  5517405157 นางสาวสุกิตตรี  ปาทาน
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291 การจัดการธุรกิจ  5517405171 นางสาวสุพรรษา  สุทธิสาร

292 การจัดการธุรกิจ  5517405186 นางสาวสุพวัลย์  เหมธร

293 การจัดการธุรกิจ  5517405193 นางสาวสุภัสสร  สุขแสน

294 การจัดการธุรกิจ  5517405229 นางสาวโสรยา  โอสถศรี

295 การจัดการธุรกิจ  5517405234 นางสาวอรนุช  สุตันตั้งใจ

296 การจัดการธุรกิจ  5517406437 นางสาวกนิษฐา  ต้นแก้ว

297 การจัดการธุรกิจ  5517406444 นางสาวกมลชนก  ตระการไทย

298 การจัดการธุรกิจ  5517406464 นางสาวชนิกานต์  ทองศิริ

299 การจัดการธุรกิจ  5517406477 นางสาวณิชกานต์  วงศ์ชา

300 การจัดการธุรกิจ  5517406499 นางสาวณิชารีย์  เปร่ียมนอง

301 การจัดการธุรกิจ  5517406521 นายปภินวิช  หลาทอง

302 การจัดการธุรกิจ  5517406536 นางสาวพรรษชนก  วระพิมรัตน์

303 การจัดการธุรกิจ  5517406543 นางสาวมะลิวัลย์  พงษ์พีระ

304 การจัดการธุรกิจ  5517406563 นางสาววรพรรณ  บุญประวัติ

305 การจัดการธุรกิจ  5517406576 นางสาววรัญญา  สุริวงศ์

306 การจัดการธุรกิจ  5517406581 นางสาววิลาวัณย์  ศรีธัญรัตน์

307 การจัดการธุรกิจ  5517406598 นางสาวสาวิตรี  สารรัตน์

308 การจัดการธุรกิจ  5517406608 นางสาวสุภารัตน์  ศรีวิชา

309 การจัดการธุรกิจ  5517406622 นายอริญชัย  ใจชอบ

310 การจัดการธุรกิจ  5517408185 นายเดชาธร  กระจายศรี

311 การจัดการธุรกิจ  5517408992 นางสาวมัชฌิมา  จตุพร

312 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517404385 นางสาวชนาภรณ์  โรจน์ประทักษ์

313 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517404392 นางสาวณิชนันทน์  ศรีธัญรัตน์

314 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517404408 นางสาวเนตรนภา  คําแพง

315 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517404419 นางสาวผกามาศ  กันรัมย์

316 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517404422 นายพชร  ศรีชมชื่น

317 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517404437 นางสาวพิทยารัตน์  ใจแก้ว

318 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517404444 นางสาวภัคจิรา  ตั้งวงษ์

319 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517404453 นางสาววนิดา  จันทะเบ้า



หน้า 12/23

คณะบริหารศาสตร์
ลําดับที่ สาขาวิชา/วิชาเอก รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

ลําดับท่ีสําหรับนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการสําเร็จการศึกษาและการก้าวสู่ตลาดงานในอาเซียน”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องCLB5202 ช้ัน 2  อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

320 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517404464 นางสาววัชราภรณ์  เกณฑ์เมือง

321 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517404477 นายสันธนะ  สิทธาพานิช

322 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517404482 นางสาวสุธีรา  จรูญเนตร

323 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517404499 นางสาวอัญรัตน์  ตันติศิรินทร์

324 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517404518 นางสาวอาริยา  นิสาธรณ์

325 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517406026 นางสาวนลินทิพย์  ภวัสสุวรรณ

326 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517406048 นางสาวนงณภัส  สหพงษ์

327 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517406057 นางสาวนริศรา  ภาเชื้อ

328 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517406068 นางสาวมันฑนา  ทองไทย

329 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517406071 นางสาวลานันทนา  ฟลูเลอร์

330 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517406086 นางสาววราภรณ์  ใจงาม

331 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517406093 นางสาวศิริวรรณ  สมบูรณ์

332 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517406103 นางสาวหทัยรัตน์  มนเทียรอาสน์

333 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517407467 นางสาวขัตติยา  ชัยอมรวานิช

334 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517407485 นางสาวสุมลญา  ศรีสร้อย

335 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517408204 นางสาวอุบลรัตน์  พลรักษ์

336 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517408215 นางสาวธันภิรมย์  วงคํา

337 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517408228 นางสาวบุษบากร  ดีโลนงาม

338 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517408233 นางสาวมยุรี  พงษ์สําราญ

339 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5517408240 นางสาวปรมาภรณ์  มุ่งหมาย

340 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5317404981 นางสาวเหมือนแพร  นาสารีย์

341 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ  5317404592 นางสาวกัญลักษณ์  จันทิม

342 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ  5217404986 นายพงศธร  นิลดําอ่อน

343 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ  5217404993 นางสาวพฤกษชาติ  กอสมานชัยกิจ

344 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ  5217405259 นายสุขสันต์  สวัสดิ์ไชย

345 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ  5217411877 นางสาวอุบลรัตน์  เค้ามูล

346 การตลาด  5517400866 นางสาวกาญจนา  อินทร์โสม

347 การตลาด  5517400879 นางสาวกิตติยาพร  สุพรรณ์

348 การตลาด  5517400891 นางสาวขนิษฐา  ศิลาอ่อน



หน้า 13/23

คณะบริหารศาสตร์
ลําดับที่ สาขาวิชา/วิชาเอก รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

ลําดับท่ีสําหรับนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการสําเร็จการศึกษาและการก้าวสู่ตลาดงานในอาเซียน”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องCLB5202 ช้ัน 2  อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

349 การตลาด  5517400907 นายครรชิต  ระติเดช

350 การตลาด  5517400918 นางสาวจินตนาพร  ทัดสิงห์

351 การตลาด  5517400921 นางสาวจิราวรรณ  แสนทวีสุข

352 การตลาด  5517400936 นายณรงค์  แดนตะโคตร

353 การตลาด  5517400976 นายพัชรพล  ดวงแก้ว

354 การตลาด  5517400998 นางสาวมณีวรรณ  บุญจริง

355 การตลาด  5517401018 นางสาวยุพิน  สมคะเณ

356 การตลาด  5517401021 นางสาวรัชฎากรณ์  สร้อยจิตร

357 การตลาด  5517401043 นางสาวรัสรินทร์  เอ่ียมอนันชัย

358 การตลาด  5517401063 นางสาวละมัย  นรมาตย์

359 การตลาด  5517401098 นางสาววิมลมาศ  สุพงษ์

360 การตลาด  5517401122 นางสาวสาวิตรี  แซ่เตีย

361 การตลาด  5517401137 นางสาวสิตานันท์  ภัควันต์

362 การตลาด  5517401144 นางสาวสินาภรณ์  จูทะรัตน์

363 การตลาด  5517401153 นางสาวสุจิตตรา  ทองแท้

364 การตลาด  5517401164 นางสาวสุทธิดา  สินงาม

365 การตลาด  5517401177 นางสาวสุภารัตน์  โสบุญ

366 การตลาด  5517401182 นางสาวอัมพิกา  มนตรีวงษ์

367 การตลาด  5517401199 นางสาวอําพร  วงษ์นิล

368 การตลาด  5517405274 นางสาวกันตนา  จันธิราช

369 การตลาด  5517405289 นางสาวแกมกาญจน์  มุระดา

370 การตลาด  5517405296 นางสาวจิตรลัดดา  เบ้าคํา

371 การตลาด  5517405300 นางสาวเจนจิรา  ม่วงมีค่า

372 การตลาด  5517405324 นางสาวชนิกานต์  อินยิ้ม

373 การตลาด  5517405339 นายชัยชนะ  ชํานิสาร

374 การตลาด  5517405346 นางสาวฐิติพร  หิรัญนวกุล

375 การตลาด  5517405355 นางสาวณัฐติพร  ทองใบ

376 การตลาด  5517405379 นางสาวทัศนีย์  นิมาลา

377 การตลาด  5517405384 นางสาวทิพย์ภาวรรณ  หอมแพน
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378 การตลาด  5517405391 นางสาวทิพยรัตน์  ทองเหลือง

379 การตลาด  5517405407 นายธนวัตร  ศุภสร

380 การตลาด  5517405418 นายธันญาวัตน์  เพชรพันธ์

381 การตลาด  5517405421 นางสาวนัชชา  ศิลปศาสตร์

382 การตลาด  5517405436 นางสาวนัสนันท์  ขันอาษา

383 การตลาด  5517405443 นางสาวนําศิริ  พิริยะกิจไพบูลย์

384 การตลาด  5517405463 นางสาวนิตยา  บุญสงค์

385 การตลาด  5517405498 นางสาวพรธิดา  ผุสิงห์

386 การตลาด  5517405506 นางสาวเพ็ญนภา  ทินมาตย์

387 การตลาด  5517405520 นางสาวมณีรัตน์  เมืองพิล

388 การตลาด  5517405535 นางสาวมนต์ธิรา  ประทุม

389 การตลาด  5517405551 นางสาวรัตติมา  เดชะสุนันท์

390 การตลาด  5517405562 นางสาวลัดดาวัลย์  แก่นจันทร์

391 การตลาด  5517405580 นายวันเฉลิม  จันทรเสน

392 การตลาด  5517405607 นางสาววีรวรรณ  ชารี

393 การตลาด  5517405618 นางสาวศศิวิมล  ไชยรินทร์

394 การตลาด  5517405621 นางสาวศิรประภา  เพลินจิตต์

395 การตลาด  5517405636 นางสาวศิริพร  ศุภศร

396 การตลาด  5517405652 นางสาวสาวิตรี  ศรีสว่าง

397 การตลาด  5517405663 นางสาวสุธิดา  ชัยธานี

398 การตลาด  5517405698 นางสาวสุภาวินี  แสงสว่าง

399 การตลาด  5517405700 นางสาวสุรางคณา  ดีโยธา

400 การตลาด  5517405711 นางสาวอนงค์นาถ  สุวรรณกูฎ

401 การตลาด  5517405724 นายอลงกรณ์  โสมเกษตรินทร์

402 การตลาด  5517405739 นางสาวอัจฉริยา  สดีวงษ์

403 การตลาด  5517405746 นายอาทิตย์  ศรีสมบูรณ์

404 การตลาด  5517406419 นางสาวณัฐรินทร์  เมษะพงศ์ศรี

405 การตลาด  5517406422 นางสาวศรีสุภัทร  เมษะพงศ์ศรี

406 การตลาด  5517406637 นางสาวกนกพร  ไญยะพงศ์
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407 การตลาด  5517406644 นางสาวจันทร์วิสาข์  ทองอาสน์

408 การตลาด  5517406653 นางสาวจันธิมา  พันธ์จําปา

409 การตลาด  5517406664 นายจิรวัฒน์  วารินทร์

410 การตลาด  5517406677 นางสาวชญาณี  หน่อแก้ว

411 การตลาด  5517406682 นายชินวุฒิ  ระดาบุตร

412 การตลาด  5517406699 นางสาวทิพย์ธิมา  ดีการกล

413 การตลาด  5517406701 นายธราดล  บุตมะ

414 การตลาด  5517406712 นางสาวธิดารัตน์  คําหอม

415 การตลาด  5517406730 นางสาวบุญศิริ  กุลสุทธิ์

416 การตลาด  5517406747 นางสาวประภาดา  สีอุดมธีรกุล

417 การตลาด  5517406756 นางสาววนุสรา  ฤกษ์ใหญ่

418 การตลาด  5517406767 นางสาววิจิตรา  เลืองถิ

419 การตลาด  5517406770 นายศาสตรา  ทะเสนฮด

420 การตลาด  5517406792 นางสาวสกุลรัตน์  จึงมั่นคง

421 การตลาด  5517406806 นายสิทธิชัย  เจริญโรจนชัย

422 การตลาด  5517406817 นางสาวสุทธิดา  จันทนะ

423 การตลาด  5517407210 นางสาวฉัตรธิดา  จิตโสภาพันธุ์

424 การตลาด  5517407656 นางสาววิจิตรา  แสงจันทร์

425 การตลาด  5517408338 นางสาวกุลชยา  ประดู่

426 การตลาด  5517408345 นางสาวชมภูนุช  แซ่อึง

427 การตลาด  5517408383 นายไตรลักษณ์  ดวงจันทร์

428 การตลาด  5517408390 นางสาวรสา  คูสกุลวัฒน

429 การตลาด  5517408406 นายวิทวัส  สุชาตะประคัลภ์

430 การตลาด  5517408561 นางสาวศิริพร  อุดมศรี

431 การตลาด  5517408635 นางสาวนาฎลดา  ชาตะเคน

432 การตลาด  5517408745 นางสาวปรียาภรณ์  งามวงศ์

433 การตลาด  5517408765 นายฉัตรชัย  แสนโพธิ์กลาง

434 การตลาด  5517408859 นางสาววิไลพร  แก่นสา

435 การตลาด  5517408947 นางสาววนิดา  แผ่นทอง
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436 การบัญชี  5517400896 นายนพรุจ  เนินผา

437 การบัญชี  5517403041 นางสาวกนกวรรณ  ดําพะธิก

438 การบัญชี  5517403061 นางสาวกาญจนา  กอแก้ว

439 การบัญชี  5517403074 นางสาวกาญจนา  บุญกล้า

440 การบัญชี  5517403089 นางสาวก่ิงกาญจน์  รองทอง

441 การบัญชี  5517403096 นางสาวกุสุมา  ทองห่อ

442 การบัญชี  5517403117 นางสาวจันทร์จิรา  หอมหวล

443 การบัญชี  5517403120 นางสาวจารุวรรณ  อินทิราช

444 การบัญชี  5517403135 นางสาวจิตติมา  จงจรูญเกียรติ

445 การบัญชี  5517403142 นางสาวจินตพร  เลิศกระโทก

446 การบัญชี  5517403151 นางสาวจินตหรา  บัวใหญ่

447 การบัญชี  5517403162 นางสาวจิระประภา  สิทธิโชค

448 การบัญชี  5517403175 นางสาวจิราพร  แก้วจันทร์

449 การบัญชี  5517403197 นางสาวจิราภรณ์  แก้วแสนไชย

450 การบัญชี  5517403209 นางสาวจุฑารัตน์  อรมัง

451 การบัญชี  5517403210 นางสาวจุฬารัตน์  แดนดี

452 การบัญชี  5517403254 นางสาวชญานิษฐ์  วิเวกวิน

453 การบัญชี  5517403265 นางสาวชนิภรณ์  สมสนิท

454 การบัญชี  5517403283 นางสาวชมพูนุช  อาธิเวช

455 การบัญชี  5517403290 นางสาวชลธิชา  ดวงแก้ว

456 การบัญชี  5517403304 นางสาวชลธิชา  ทองเงิน

457 การบัญชี  5517403315 นางสาวชุติมา  ภาดี

458 การบัญชี  5517403328 นางสาวญาณิศา  ดาวัน

459 การบัญชี  5517403333 นางสาวฐิติวัลค์ุ  ลาชมภู

460 การบัญชี  5517403340 นายณัฐชัย  นิลดรหวาย

461 การบัญชี  5517403359 นางสาวณัฐชา  เล็กสมบูรณ์

462 การบัญชี  5517403360 นางสาวณัฐฑริกา  ทิพยรัตน์สุนทร

463 การบัญชี  5517403373 นางสาวณัฐวดี  ทองสุข

464 การบัญชี  5517403388 นางสาวดวงพร  คัมภีระ
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465 การบัญชี  5517403395 นางสาวทัศนีย์  บุญจํา

466 การบัญชี  5517403425 นางสาวธัญญลักษณ์  เพ็งเวียง

467 การบัญชี  5517403430 นางสาวธัญวรัตน์  รัตนประสพ

468 การบัญชี  5517403447 นายธันวา  ถิรมนตรี

469 การบัญชี  5517403456 นางสาวธิดา  ธรรมดี

470 การบัญชี  5517403467 นางสาวธิดารัตน์  สังฆมโนเวศ

471 การบัญชี  5517403470 นางสาวนงคราญ  จิตรม่ัน

472 การบัญชี  5517403485 นางสาวนภาลัย  บุญมานันท์

473 การบัญชี  5517403492 นางสาวนฤมล  สิงห์กุม

474 การบัญชี  5517403500 นางสาวนันทนา  ศรีเสน

475 การบัญชี  5517403511 นางสาวนันทิชา  สีหามาตย์

476 การบัญชี  5517403539 นางสาวนิสารัตน์  ปุญญา

477 การบัญชี  5517403546 นางสาวนุสรา  กะนีจิตร

478 การบัญชี  5517403555 นางสาวบัวสอน  ประทีปทอง

479 การบัญชี  5517403584 นางสาวเบญจมาศ  ตั้งวงษ์สมบัติ

480 การบัญชี  5517403591 นางสาวเบญจวรรณ  สมเนตร

481 การบัญชี  5517403601 นางสาวปณิตา  ศรีรักษา

482 การบัญชี  5517403625 นางสาวปริฉัตร  ทานะเวชกุล

483 การบัญชี  5517403647 นางสาวปิยะพันธ์  สมหวัง

484 การบัญชี  5517403656 นางสาวปุญญิศา  อัครพิพัฒน์กุล

485 การบัญชี  5517403667 นายพงษ์นรินทร์  อุปชัย

486 การบัญชี  5517403670 นางสาวพจนา  วรรณแสง

487 การบัญชี  5517403685 นางสาวพนิดา  แก้วมาเกิด

488 การบัญชี  5517403692 นางสาวพรทิพา  แพงศรี

489 การบัญชี  5517403704 นางสาวพรรณธิภา  พานะคุณ

490 การบัญชี  5517403715 นายพลีดล  อธิรักษ์ศีล

491 การบัญชี  5517403728 นางสาวพัชรินทร์  ประทุม

492 การบัญชี  5517403733 นางสาวณปภัช  จารุแพทย์

493 การบัญชี  5517403740 นางสาวพิชาญา  โคตรศรีวงษ์
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494 การบัญชี  5517403759 นางสาวณมน  ส่วนเสน่ห์

495 การบัญชี  5517403760 นางสาวฟาริดา  จิตเสนาะ

496 การบัญชี  5517403773 นางสาวภัทราพรรณ  กาญจนเสน

497 การบัญชี  5517403788 นางสาวภารดี  ผามะณี

498 การบัญชี  5517403795 นางสาวภาวิณี  บัวศรี

499 การบัญชี  5517403810 นางสาวมินตรา  เรืองศรี

500 การบัญชี  5517403823 นางสาวยุวดี  แก่นการ

501 การบัญชี  5517403838 นางสาวยุวดี  แก้วพวง

502 การบัญชี  5517403845 นางสาวระพีพรรณ  ขวัญรักษ์

503 การบัญชี  5517403854 นางสาวรัชดา  สิงห์ทอง

504 การบัญชี  5517403865 นางสาวรุ่งแสง  มาคะวงค์

505 การบัญชี  5517403878 นางสาวลลิตามาศ  ยิ่งยศ

506 การบัญชี  5517403883 นางสาววรรณทิพย์  วงษ์ขันธ์

507 การบัญชี  5517403890 นางสาววรรณพร  ธีระมงคลกิจ

508 การบัญชี  5517403917 นางสาววรัญญา  ศรีแก้ว

509 การบัญชี  5517403920 นางสาววราพร  ชาวเวียง

510 การบัญชี  5517403935 นางสาววันดี  เจริญทอง

511 การบัญชี  5517403951 นางสาววิชุดา  ประทุมวัน

512 การบัญชี  5517403962 นางสาววิไลพร  คงคาพันธ์

513 การบัญชี  5517403975 นายวีระชัย  ผ่องบุรุษ

514 การบัญชี  5517403980 นางสาวเวนิกา  บริสุทธิ์

515 การบัญชี  5517403997 นางสาวศศิพิมพ์  เผ่าภูรี

516 การบัญชี  5517404002 นางสาวศิริขวัญ  ปานทอง

517 การบัญชี  5517404026 นางสาวศิรินันท์  น้อยสงวน

518 การบัญชี  5517404031 นางสาวศิรีรัตน์  ศรีสุโน

519 การบัญชี  5517404057 นายเศรษฐวิชญ์  สว่างวัฒนกิจ

520 การบัญชี  5517404071 นางสาวสริตา  ใจศรี

521 การบัญชี  5517404086 นายสาธิน  ภูวงษ์

522 การบัญชี  5517404093 นางสาวสิตานันท์  จันทรสมัย
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523 การบัญชี  5517404103 นางสาวสิทธินีย์  กางก้ัน

524 การบัญชี  5517404114 นางสาวสุธีรา  บุตรแก้ว

525 การบัญชี  5517404127 นางสาวสุนิสา  บางบุตร

526 การบัญชี  5517404132 นางสาวสุนิสา  สมบูรณ์

527 การบัญชี  5517404149 นางสาวสุพัชชา  ศรีโชค

528 การบัญชี  5517404158 นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์

529 การบัญชี  5517404169 นางสาวสุมิตรา  สายแวว

530 การบัญชี  5517404172 นางสาวสุรางคณา  สิทธิสมบูรณ์

531 การบัญชี  5517404187 นางสาวสุฤดี  พวงมาลา

532 การบัญชี  5517404194 นางสาวหฤทัย  โสภา

533 การบัญชี  5517404206 นางสาวอภิญญา  เย็นใจ

534 การบัญชี  5517404220 นางสาวอรดี  สีแสด

535 การบัญชี  5517404235 นางสาวอรทัย  เศรษฐนันท์

536 การบัญชี  5517404242 นางสาวอรวรรณ  ทะนานคํา

537 การบัญชี  5517404251 นางสาวอรอนงค์  อินเดช

538 การบัญชี  5517404262 นางสาวอริสา  รัฐเสรี

539 การบัญชี  5517404275 นางสาวอรุณรัตน์  สุขเพิ่ม

540 การบัญชี  5517404280 นางสาวอวัสดา  ฉัตรสุวรรณ

541 การบัญชี  5517404297 นางสาวอังคณา  พันวิชัย

542 การบัญชี  5517404312 นางสาวอัยลัดดา  นนท์ศิริ

543 การบัญชี  5517404325 นางสาวอารีรัตน์  กุลคําตา

544 การบัญชี  5517404347 นางสาวอินทุออน  รวมวงศ์

545 การบัญชี  5517404356 นางสาวอุมาพร  สาวันดี

546 การบัญชี  5517404367 นางสาวเอมลิตา  ภูมิประสาท

547 การบัญชี  5517404712 นางสาวพัชรา  พัชราภรณ์

548 การบัญชี  5517407197 นางสาวขนิษฐา  ธรรมสารัตน์

549 การบัญชี  5517407209 นางสาวจัตุภรณ์  เหลี่ยมดี

550 การบัญชี  5517407238 นางสาวณราญา  โขมะพัฒน์

551 การบัญชี  5517407278 นางสาวประภัสสร  แสนทวีสุข
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552 การบัญชี  5517407283 นางสาวผกาวรรณ  ชุมวงศ์

553 การบัญชี  5517407290 นางสาวพิชญ์จิรา  ธานี

554 การบัญชี  5517407315 นางสาวรณีรัตน์  นามมนตรี

555 การบัญชี  5517407333 นางสาวลินจง  จันทร์สุด

556 การบัญชี  5517407373 นางสาวสุภัสสร  สีหะวงษ์

557 การบัญชี  5517407388 นางสาวสุภาวดี  เต่าทอง

558 การบัญชี  5517407395 นางสาวหนึ่งฤทัย  เมืองใหม่

559 การบัญชี  5517407401 นางสาวอภิญญา  จันทนา

560 การบัญชี  5517407412 นางสาวอาทิติยา  หาลากรณ์

561 การบัญชี  5517407425 นางสาวอาริสา  รอดภักดี

562 การบัญชี  5517407430 นายอิทธิพล  ธรรมวรีย์

563 การบัญชี  5517409018 นางสาวทิพวรรณ  ในทอง

564 การบัญชี  5317406468 นางสาวจิราภา  กาหวาย

565 การบัญชี  5117422833 นางสาวพิมพ์ชนก  วงษ์เกิด

566 การบัญชี  5117444666 นางสาวนิภาวรรณ  กาเกษ

567 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517404536 นางสาวฑัณฑิกา  ยุคลธร

568 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517404543 นายณัฐพล  ปานสาลี

569 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517404563 นางสาวนุชบา  คุณนา

570 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517404581 นางสาวพรพิมล  มูลมณี

571 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517404608 นางสาวภักดินาถ  สอนอุ่น

572 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517404622 นางสาวมุธิตา  ยาวะโนภาส

573 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517404644 นางสาวรัตนาวดี  ศรีสวัสดิ์

574 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517404653 นางสาววนิดา  ชมชื่น

575 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517404664 นายวสุท  คาวีเสถียร

576 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517404677 นายวัฒนพงษ์  แก้วมาเกิด

577 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517404682 นางสาววิภวานี  บุญยะมาลิก

578 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517404699 นางสาวศิวาพร  เผือกยิ้ม

579 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517404701 นายสิรภพ  สมานคติ

580 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406114 นางสาวกนกวรรณ  ตนะภักดิ์
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581 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406127 นางสาวชลิตา  ทําทอง

582 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406132 นายชัยพิชิต  กิตติการอําพล

583 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406149 นางสาวณัฐธิดา  ประทุม

584 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406158 นางสาวดาริกา  คล้ายจินดา

585 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406169 นางสาวเมธิตา  เพิ่มพิมพ์

586 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406172 นางสาวสินีนาฎ  สืบสายเกิด

587 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406187 นางสาวสุกัญญา  พุทธคู

588 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406194 นายวรัทยา  สุวรรณ

589 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406206 นางสาวอลิษา  สุนทรา

590 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406217 นางสาวอัญชลี  ดิษฐกระจัน

591 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406220 นางสาวอินธุอร  บุดดาโจม

592 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406235 นางสาวอุไรวรรณ  สายสุพรรณ

593 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406280 นางสาวจิรวรรณ  ลุนพันธ์

594 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406297 นางสาวจุฑามาศ  ชาติสง่า

595 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406312 นายนฤเทพ  มารุ่งเรือง

596 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406325 นายธนวินท์  วิทยาศิลป์

597 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406330 นายธวัช  หาผล

598 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406347 นางสาวธานุมาศ  สิทธิธรรม

599 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517406392 นางสาวอําพร  จินดาวัลย์

600 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407492 นายกษมา  มาตผล

601 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407500 นางสาวจันทร์ธิดา  เกษมณี

602 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407539 นางสาวชลทิชา  บุญตา

603 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407546 นางสาวดาวใจ  นครอินทร์

604 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407555 นายเทิดศักดิ์  พงษ์ชีวิน

605 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407566 นางสาวบุษรินทร์  บุญเกษม

606 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407591 นางสาวพรรณนิดา  ดุจนาคี

607 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407601 นายพรหมมินทร์  ฑีฆธนานนท์

608 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407612 นางสาวพัชริดา  วงษ์หาญ

609 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407647 นางสาววรัญญา  จําปาแพง
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610 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407667 นายวิธาน  ไชยพิมพ์

611 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407670 นายวุฒิไกร  ทองไทย

612 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407685 นายศุภชัย  ทองอ่อน

613 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407692 นางสาวสกาวเดือน  จวงสังข์

614 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407704 นายสรวิชญ์  ทองเรือง

615 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407715 นางสาวสุรีรัตน์  วรรณสิทธิ์

616 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407728 นางสาวอุษาวดี  พลชัย

617 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407759 นายฉัตรชัย  ศรีแสงใส

618 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407760 นางสาวญาณิศา  นะที

619 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407773 นางสาวนิภาพร  สรายทอง

620 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407795 นายวรัญชิต  มุขสมบัติ

621 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407809 นางสาววันทนีย์  อุ่นจิตต์

622 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407823 นางสาวสุนิสา  พรํานัก

623 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407845 นางสาวกัญญาภัทร  เพียรพานิชย์

624 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407854 นางสาวกัลยาณี  ดาราช

625 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407865 นางสาวกิตติวรรณ  เปงหล้า

626 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407883 นางสาวเจนจิรา  พันพา

627 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407917 นางสาวพัชรพร  เครือกีรติธรรม

628 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407920 นางสาวยุภาภรณ์  ศรีระวัฒน์

629 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407942 นางสาวสุทธิกานต์  สุนินทบูรณ์

630 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407951 นางสาวสุนันทิวา  ดรุณพันธ์

631 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407962 นางสาวสุปราณี  สิงห์คูณ

632 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407975 นางสาวสุภาพร  ปลื้มจิตร

633 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517407980 นางสาวสุวนันท์  น้อยหว้า

634 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408000 นายฐิติวัฒน์  สิทธิประกร

635 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408046 นางสาวธนัญญา  สอนโกษา

636 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408055 นางสาวนันทิดา  สังคะรินทร์

637 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408066 นางสาวพัชรินทร์  สุขประเสริฐ

638 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408079 นายภาณุเดช  พัฒนกิจดํารงค์
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คณะบริหารศาสตร์
ลําดับที่ สาขาวิชา/วิชาเอก รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

ลําดับท่ีสําหรับนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการสําเร็จการศึกษาและการก้าวสู่ตลาดงานในอาเซียน”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องCLB5202 ช้ัน 2  อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

639 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408084 นายสิทธิศักดิ์  ไสยสิทธิ์

640 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408091 นางสาวเกศราทิพย์  กุมภิโร

641 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408101 นายศักดิ์ไทย  โชตินนทวัฒน์

642 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408112 นางสาวจามจุรี  ชุติพันธ์พิสุทธิ์

643 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408130 นายธนานันต์  บรรประจง

644 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408147 นางสาวณัฐติกาญจน์  สุกใส

645 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408167 นางสาวปาลชาติ  ก่ิงมาลา

646 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408378 นายชาญวิทย์  พิมพ์จันทร์

647 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408475 นางสาวณัฐสุดา  โรคน้อย

648 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408480 นางสาวธนัชญา  แก้วเสน่ห์

649 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408497 นางสาวเบญจมาศ  คํามาก

650 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408589 นางสาวจุฑารัตน์  วันชูเชิด

651 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408596 นายไมตรี  นันทบุตร

652 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408642 นางสาวศศินิภาภรณ์  ชัยพินิจ

653 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408790 นางสาววัลนภา  บุตรวร

654 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5517408985 นางสาวอุษา  สุขสายออ

655 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5317405061 นางสาวนฤมล  ยอดพงษา

656 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5317405223 นางสาวระวิตา  นับถือดี

657 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5317405328 นายสหสมภพ  เหล่าบุตรดี

658 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  5217402979 นางสาวรจนา  จันคํา


