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รุน่ 501 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกนก นีลโสภณ 504477101 1 
  นายกรกต ประเสรฐิ 504477102 2 
  นายกฤษณพงษ ์นุชกาํบงั 504477103 3 
  นางสาวกาญจนา ศริสิขุโภคา 504477104 4 
  นางสาวกิง่กาญจน ์แกว้เรอืง 504477105 5 
  นางสาวขวญัชนก สขุสงวน 504477106 6 
  นายจกักฤษณ ์ทองเชือ้ 504477107 7 
  นางสาวจริาพร พึง่ดาํเนิน 504477108 8 
  นายฉัตรชยั แยม้ประโคน 504477109 9 
  นายชนะพล สาํรกีติ 504477110 10 
  นายชาตร ีทวเีกษม 504477111 11 
  นางสาวฐติชิญา เกดิพุ่ม 504477112 12 
  นายณัฐวฒุ ิภูร่ะหงษ ์504477113 13 
  นางสาวดาวเรอืง เซ ีย่งหลวิ 504477114 14 
  นางสาวทศันีย ์หวัใจฉ่ํา 504477115 15 
  นางสาวธญัญา อตไิพบลูย ์504477116 16 
  นางสาวธดิารตัน ์รกัรุง่ 504477117 17 
  นางสาวนพรตัน ์นพภากลู 504477118 18 
  นางสาวนัฐพร เสอืกลิน่ 504477119 19 
  นางสาวนันทยิา ไม่ลา่ใคร 504477120 20 
  นายนิรนัดร ์จนัทรจ์รญู 504477121 21 
  นางสาวนุสรา ประมูลวงษ ์504477122 22 
  นางสาวนํา้ออ้ย พรมเอีย่ม 504477123 23 
  นายบาส ศรไีพร 504477124 24 
  นางสาวปนัทดา เง่อเขยีว 504477125 25 
  นางสาวปรารถนา ตณัฑไ์พบลูย ์504477126 26 
  นายปารติ คาํจนัทร ์504477127 27 
  นายพงษด์นัย ชชัวงษ ์504477128 28 
  นางสาวพรทพิย ์โสไกร 504477129 29 
  นางสาวพรศริ ิฉิมพาล ี504477130 30 
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  นางสาวพานจติรา วฒันไพโรจน ์504477131 31 
  นางสาวพรีพร เกษตรไพสฐิ 504477132 32 
  นายภานุวฒัน ์ศรสีรุา 504477133 33 
  นางสาวมณฑรส เฮ็งวทิยา 504477134 34 
  นางสาวมะลวิลัย ์ศศวิทิยา 504477135 35 
  นางสาวยิง่ลกัษณ ์ชเูจรญิบด ี504477136 36 
  นายรชา เพ็งสขุ 504477137 37 
  นางสาวรงัสนีิ แจม่จาํรสั 504477138 38 
  นางสาวราตร ีสขุสาํราญ 504477139 39 
  นางสาวฤทยัรตัน ์ศรลีาคาํ 504477140 40 
  นายวรชยั คาํกลิน่ 504477141 41 
  นางสาววรรณา คมุศกัดิ ์504477142 42 
  นางสาววล ียิม้จนัทร ์504477143 43 
  นางสาววนัด ีอรา่มโภคนิ 504477144 44 
  นางสาววาสนา ผนัเผาะ 504477145 45 
  นายวทิวสั บวัจนัทร ์504477146 46 
  นางสาววลิาวลัย ์ยีช่วน 504477147 47 
  นายวรีะยุทธ แซเ่อ็ง 504477148 48 
  นางสาวศริอิร สนองค ์504477150 49 
  นางสาวสมจติร แสงจนัทร ์504477151 50 
  นายสาธติ ไทรชมภ ู504477152 51 
  นางสาวสาวติร ีแซต่ัน้ 504477153 52 
  นางสาวสรินิภา ขจรีตันว์ฒันา 504477154 53 
  นางสาวสชุาดา มงักรประสทิธิ ์504477155 54 
  นายสทุธศิกัดิ ์ชนิวงษเ์กต ุ504477156 55 
  นางสาวสนีุย ์สขุสาํราญ 504477157 56 
  นางสาวสรุมีาศ ประสารศร ี504477159 57 
  นายอนุรกัษ ์ภเูวยีง 504477161 58 
  นางสาวอทติา ภทัรจริานนท ์504477162 59 
  นางสาวอลษิา ศรวีชิยั 504477163 60 
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  นางสาวอารญา จลุเจรญิดลุย ์504477165 61 
  นายอทุยั มาเมอืงเพยี 504477166 62 
  นางสาวเกศนี สม้เอม 504477167 63 
  นายเจษฎา อมรกติตโิรจน ์504477168 64 
  นายเฉลมิวฒุ ิขนุทรง 504477169 65 
  นางสาวเพยีงนภา แซล่ิม้ 504477170 66 
  นางสาวเอมวกิา คาํเเท ้504477171 67 
  นางสาวโสภติ ใจเย็น 504477172 68 
  นางสาวกญัธชิา บญุมาก 504477173 69 
  นางสาวปรศินา อน้คง 504477174 70 
  นายอานนท ์สาํราญพนัธุ ์504477175 71 
  นายปิยะพงษ ์วงษเ์วยีงจนัทร ์504477176 72 
  นางสาวปวณีา ศภุกลุศรศีกัดิ ์504477177 73 
  นางสาวปารฉัิตร ศรเีหรา 504477178 74 
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