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รุน่ 491 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลชนก อมรปิยะพงศ ์494477201 1 
  นางสาวกรรตัน ์วรรณโพธิ ์494477202 2 
  นายกฤษณพงษ ์สายเพชร 494477203 3 
  นางสาวกนัยาวรรณ ชยัรตัน ์494477204 4 
  นางสาวกลุธดิา ดษุฎทีววีงศ ์494477205 5 
  นายโกศล ดฤีทธิ ์494477206 6 
  นางสาวโกสมุ ชมุศร ี494477207 7 
  นายชยัธชั สจุรติ 494477208 8 
  นางสาวขวญัชนก กลอ่มเมฆ 494477209 9 
  นางสาวจตพุร เกดิโภคา 494477210 10 
  นางสาวจนัทรจ์ริา กมลพฒันานันท ์494477211 11 
  นางสาวจารวุรรณ รอดอยู่ 494477212 12 
  นางสาวจติรลดา ไลยะรตัน ์494477213 13 
  นายจริพงษ ์ชาวนาฟาง 494477214 14 
  นางสาวจรุรีกัษ ์สงัขก์ลมเกลีย้ง 494477215 15 
  นางสาวชนิดา กองเกตใุหญ่ 494477216 16 
  นางสาวชลลดา จสูมบญุ 494477217 17 
  นายชศูกัดิ ์เสอืแป้น 494477219 18 
  นางสาวฐานิช นัยนา 494477220 19 
  นางสาวเต็มศริ ิวงษศ์รสีงัข ์494477221 20 
  นายทศพล ชมทรพัย ์494477222 21 
  นางสาวธญัลกัษณ ์รุง่รตันธ์วชัชยั 494477223 22 
  นางสาวธดิารตัน ์มนัตาภรณ ์494477224 23 
  นางสาวธรีาภรณ ์โหเ้หมิกจิ 494477225 24 
  นางสาวนฤมล วงษส์ม 494477226 25 
  นางสาวนิตยา เนตรสวา่ง 494477227 26 
  นางสาวนิตยา สมิมา 494477228 27 
  นางสาวนิตกิาญจน ์วดัจนิดา 494477229 28 
  นางสาวเบยีร ์กจิเกษตรสถาพร 494477230 29 
  นางสาวประภสัสร ขาํสภุาพ 494477231 30 
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  นายประเสรฐิ ไทรยอ้ย 494477232 31 
  นางสาวปราณี จนัทรพู์ล 494477233 32 
  นางสาวปรมิภาพร จนัทรต์ร ี494477234 33 
  นายปิยะพงษ ์แซแ่ต ้494477235 34 
  นายปิยะพงษ ์วรรณเพ็ญ 494477236 35 
  นางสาวพจมาน ชวูงษว์าลย ์494477237 36 
  นางสาวพรศยิา แกว้ไทรหงวน 494477238 37 
  นายพรสนัต ์รงัสรรคว์ณิชย ์494477239 38 
  นายพลลภ ศรสีวุรรณ 494477240 39 
  นางสาวพลอยตะวนั สวุรรณ ์494477241 40 
  นายพชิยั จริะอนุกลูชยั 494477242 41 
  นายเพชร ดาวทอง 494477243 42 
  นางสาวมณฑริา ลํา้เลศิ 494477244 43 
  นางสาวมารนิทร ์พวงเนตร ์494477245 44 
  นายยุทธนา มาเพชร 494477246 45 
  นางสาวรงัสนีิ เมอืงมนต ์494477247 46 
  นางสาวรตันา แท่นนิล 494477248 47 
  นางสาวรตันาภรณ ์พรมม ี494477249 48 
  นางสาววรรณวไิล รผุกัช ี494477250 49 
  นายวรวฒุ ิรตันชงค ์494477251 50 
  นายวชัรนิทร ์หมวกแกว้ 494477252 51 
  นางสาววชัรวีรรณ โชตชิว่งศรสีกลุ 494477253 52 
  นางสาววไิลพร ทองเรอืนด ี494477254 53 
  นางสาววไิลวรรณ แซล่ิม้ 494477255 54 
  นายสามารถ จเูมฆา 494477256 55 
  นางสาวสารณีิ คงสวุรรณ ์494477257 56 
  นายสทิธเิดช เชง็สวย 494477258 57 
  นายสทิธพิร ศรเีพ็งแกว้ 494477259 58 
  นางสาวสริริตัน ์เหลา่สมิ 494477260 59 
  นางสาวสดุารตัน ์ดาราพรรณ 494477261 60 
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  นางสาวสธุาสนีิ มารปูหมอก 494477262 61 
  นางสาวสพุตัรา แซเ่บ ๊494477263 62 
  นางสาวสพุตัรา ศรคีชา 494477264 63 
  นายอนุชยั จนัทรา 494477265 64 
  นางสาวอรญัญา เพ็ชรประดบั 494477266 65 
  นางสาวอมัพกิา ทองนุ่ม 494477267 66 
  นายอานุภาพ อาภาวศนิ 494477268 67 
  นายอาํนาจ ลิม้รตัน ์494477269 68 
  นายอาํพล เทยีมนุช 494477270 69 
  นางสาวอําภาพรรณ ศรวีชิยั 494477271 70 
  นางสาวอษุณีย ์ฮุยประโคน 494477272 71 
  นางสาวเอือ้งฟ้า ขนุราม 494477273 72 
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