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รุน่ 491 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกฤษฎา ศรเีกตสุขุ 494477101 1 
  นายกฤษฎา ศรสีนุทร 494477102 2 
  นายกฤษณะ แกว้พวง 494477103 3 
  นางสาวจรยิา เปาวะสนัต ์494477104 4 
  นางสาวจรยิา สงัขเ์มอืง 494477105 5 
  นางสาวจนิตนา สนุกแสน 494477106 6 
  นางสาวจริาภรณ ์น่ิมนวล 494477107 7 
  นายจโิรจ โชตชิว่งศรสีกลุ 494477108 8 
  นางสาวชนิกา เปียสมุทร 494477109 9 
  นางสาวชลดา มเีตมิ 494477110 10 
  นางสาวฐติมิา ยุวรรณศริ ิ494477111 11 
  นางสาวณัฐณิชา สวุรรณสงิห ์494477112 12 
  นายณัฐวฒุ ิแตม้รุง่เรอืง 494477113 13 
  นางสาวณิตา จนัทรแ์ฉลม้ 494477114 14 
  นางสาวดนุรดา สมคัรสยาม 494477115 15 
  นางสาวดวงกมล เกตปุระยูร 494477116 16 
  นางสาวดวงพร ขาํด ี494477117 17 
  นางสาวดาว กรสง่แกว้ 494477118 18 
  นางสาวธนาพร ยงัม ี494477119 19 
  นายธรีพล บานเย็น 494477120 20 
  นางสาวนงนุช วงษป์า 494477121 21 
  นางสาวนฤมล ทองดอนอํ่า 494477122 22 
  นางสาวนัฐธกิา ไทรจนัทร ์494477123 23 
  นางสาวนันทวนั อนิทเรอืงศร 494477124 24 
  นางสาวบบุผา ลาภเป่ียม 494477125 25 
  นางสาวบษุญา งามเนตร 494477126 26 
  นายปธาน ตอ่เหลา่คา้ 494477127 27 
  นายประวทิย ์มูลทองจาด 494477128 28 
  นางสาวปัทมา ฤทธิง์าม 494477129 29 
  นางสาวป่ินกาญจน ์คงนาค 494477130 30 
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  นางสาวปิยรตัน ์ศลีาวรรธน ์494477131 31 
  นางสาวปิยวรรณ ภษูา 494477132 32 
  นายปิยะชาต ิศรจีงใจ 494477133 33 
  นางสาวผุสด ีแซเ่จ็ง 494477134 34 
  นายพงศธร โขวฒุธิรรม 494477135 35 
  นางสาวพรพมิล สนิประเสรฐิ 494477136 36 
  นายพฒันศลิป์ ธญัญเจรญิ 494477137 37 
  นายพรีะเชษฐ ์คลา้ยจนัทรพ์งษ ์494477138 38 
  นางสาวภสัลดา แจม่จาํรสั 494477139 39 
  นางสาวมณีรตัน ์ธติมิาธญัญากลุ 494477140 40 
  นายมงักรณ ์มงคลหตัถ ี494477141 41 
  นายมาโนช วงษเ์นียม 494477142 42 
  นางสาวรตันช์า ครสุมุทร 494477143 43 
  นางสาวรตันาภรณ ์สสีขุสาม 494477144 44 
  นางสาวรจุริา จนัทรท์อง 494477145 45 
  นายเรงิชยั อไุรรกัษ ์494477146 46 
  นางสาววจ ีบวัทอง 494477147 47 
  นางสาววราพร เสรมิสนิ 494477148 48 
  นางสาววราพรรณ คาํภมิาบตุร 494477149 49 
  นายวทิวสั ภศูร ี494477150 50 
  นางสาววลิาสนีิ แชม่ประเสรฐิ 494477151 51 
  นางสาวศลษิา นอ้ยทมิ 494477152 52 
  นางสาวศริวิรรณ เดชเพยีร 494477154 53 
  นายสงกรานต ์อรณุแสง 494477155 54 
  นายสดายุ ทองแพง 494477156 55 
  นายสรวชิญ ์ศรสีงัวรณ ์494477157 56 
  นางสาวสาธยิา หมวกแกว้ 494477158 57 
  นายสายชล ทองฉิม 494477159 58 
  นางสาวสาวติร ีสดุจติร ์494477160 59 
  นางสาวสกุานดา ภูผ่ึง้ 494477161 60 
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  นางสาวสธุาทพิย ์กระตา่ยทอง 494477162 61 
  นางสาวสนุทร ีฉวรีตัน ์494477163 62 
  นางสาวสนิุสา ชมหมู่ 494477164 63 
  นางสาวสนิุสา ลอยสงูวงษ ์494477165 64 
  นางสาวสภุาวด ีจาํปาสกั 494477166 65 
  นายสรุสทิธิ ์มาตหนองจอก 494477167 66 
  นายอนุวฒัน ์ตนัตกิาํธน 494477168 67 
  นางสาวอรพชิา จงสกลุ 494477169 68 
  นางสาวอาธติา ปรยิทฆิมัพร 494477170 69 
  นายอรุพุงษศ์กัดิ ์ลาํดบัส ี494477171 70 
  นายเอกพนัธ ์ตัง้วชิยั 494477172 71 
  นายเอกราช นาวานุเคราะห ์494477173 72 
  นางสาวไอรนิ รูท้นั 494477174 73 
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