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รุน่ 491 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลมาลย ์สาโรจน ์494477401 1 
  นางสาวกฤษณาภรณ ์บานเย็น 494477402 2 
  นายกมัพล ขนุวเิศษ 494477403 3 
  นายคมกรชิ เทพนู 494477404 4 
  นางสาวจนัทรเ์พ็ญ จงเจรญิ 494477405 5 
  นางสาวจนัทมิา สนูยโ์ย 494477406 6 
  นายฉัตรชยั สอนทา 494477407 7 
  นายฉันทพล เสถยีรยานนท ์494477408 8 
  นางสาวชฎารตัน ์ศรชยั 494477409 9 
  นางสาวชนิตนันท ์เดชาฤทธิ ์494477410 10 
  นางสาวรมดิา ศรเีหรา 494477411 11 
  นายณรงค ์เจรจาศลิป 494477412 12 
  นางสาวณัฏฐา สขุจนิดา 494477413 13 
  นางสาวดวงจนัทร ์สาร ี494477414 14 
  นางสาวดารตัน ์สวุรรณด ี494477415 15 
  นายทรงวฒุ ิบญุเกต ุ494477416 16 
  นางสาวธนิตา สกลุกาญจนดล 494477417 17 
  นางสาวธารทพิย ์สวุรรณทตั 494477418 18 
  นางสาวธารทพิย ์อุน่เรอืน 494477419 19 
  นายธรีศกัดิ ์สมุนานุสรณ ์494477420 20 
  นางสาวนราภรณ ์นอ้ยจนี 494477421 21 
  นางสาวนลนีิ กระแสแสน 494477422 22 
  นางสาวนัฐวรรณ เรอืงเดช 494477423 23 
  นางสาวนํา้ฝน ยอดสวสัดิ ์494477424 24 
  นายนิวฒัน ์คลา้ยมาลา 494477425 25 
  นางสาวนิศาชล บณุยเลขา 494477426 26 
  นางสาวเบญจพร สทุธาวาศ 494477428 27 
  นายประทปี ศรนีวลขาํ 494477429 28 
  นางสาวปวรตัน ์ครฑุนาค 494477430 29 
  นายปวณี ชาวไรเ่หนือ 494477431 30 
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  นางสาวปัฐมาพร ลํา้เลศิ 494477432 31 
  นางสาวปัทมา ทองคาํ 494477433 32 
  นายพงศกร รุง่เรอืง 494477434 33 
  นางสาวพจมาน มะลแิกว้ 494477435 34 
  นายพรชยั ภรูเิรงิชยั 494477436 35 
  นางสาวพรพมิล ออ่นเพชร 494477437 36 
  นางสาวพรรณปพร สอิง้ทอง 494477438 37 
  นางสาวพชัรนิทร ์สตัพล ี494477439 38 
  นางสาวพมิพา โตทบั 494477440 39 
  นายพสิทุธิ ์เดชเพิม่ 494477441 40 
  นางสาวไพลนิ หนุนภกัด ี494477442 41 
  นางสาวรตัตกิาล คลา้ยจนัทรพ์งษ ์494477443 42 
  นางสาวรจุเิรข แฟงมาก 494477444 43 
  นางสาวลกัขณา กองศรกีลุดลิก 494477445 44 
  นางสาววรลกัษณ ์สงิคบ์รุนิทร ์494477446 45 
  นางสาววรญัญา รุง่กระจา่ง 494477447 46 
  นางสาววราพร สขุสมกจิ 494477448 47 
  นางสาววกิานดา ภูผ่ึง้ 494477449 48 
  นางสาววภิา หวัใจฉ่ํา 494477450 49 
  นายวริตัน ์ชชูพี 494477451 50 
  นางสาวศรสีกลุ พาสนาโอฬาร 494477452 51 
  นายสมเจตน ์จนัทพิยว์งษ ์494477453 52 
  นายสมศกัดิ ์ศริริกัวงษา 494477454 53 
  นายสรงคก์ฎ สม้เทศ 494477455 54 
  นางสาวสายใจ โพธิเ์ย็น 494477456 55 
  นางสาวสายสดุา ลอยสวสัดิ ์494477457 56 
  นางสาวสายหยุด ผวิด ี494477458 57 
  นายสทิธชิยั สชีมภ ู494477459 58 
  นายสทุธพิงศ ์เถลงิศกัดาเดช 494477460 59 
  นางสาวสทุศิา จลุสวสัดิ ์494477461 60 
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  นางสาวสภุาวด ีคนใหญ่ 494477462 61 
  นางสาวสรุยี ์นอ้ยโสภา 494477463 62 
  นางสาวสรญัพทัธ ์กรบัทอง 494477464 63 
  นางสาวโสภติ แลเพ็ชร ์494477465 64 
  นางสาวหน่ึงฤทยั จนีเลีย้ง 494477466 65 
  นางสาวหทัยา เช ือ้โพลง้ 494477467 66 
  นายอดศิกัดิ ์ศรภีมุมา 494477468 67 
  นางสาวอนัญพร ปานวงศ ์494477469 68 
  นางสาวอภญิญา ปลพุ่ีม 494477470 69 
  นางสาวอภนัินท ์เจนกจิณรงค ์494477471 70 
  นางสาวอจัจมิา ประภากรธราธร 494477472 71 
  นางสาวอารยี ์แสนเงนิ 494477473 72 
  นางสาวอไุรวรรณ ศรอีํานาจ 494477474 73 
  นางสาวธนัชพร จัน่ทอง 494477475 74 
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