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รุน่ 501 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกภรณ ์ดวงสาร ี504477201 1 
  นางสาวกรรณิกา ออ่นคาํ 504477202 2 
  นายกฤษณะ แกว้มา 504477203 3 
  นางสาวกิง่แกว้ สญูไกร 504477205 4 
  นายคมัภรี ์ชมทรพัย ์504477206 5 
  นายจติต ิสอดแสงอรณุงาม 504477207 6 
  นายจริายุ ภคัรกลุนนท ์504477208 7 
  นางสาวฉัตรลดา อน้แยม้ 504477209 8 
  นางสาวชนัญญา หลา้เตยีง 504477210 9 
  นางสาวชตุมิา ฉายวฒันะ 504477211 10 
  นางสาวฐติมิา คงด ี504477212 11 
  นายตรเีพชร มั่นยนื 504477214 12 
  นายธนคม ใจซือ่กลุ 504477215 13 
  นางสาวธนัยช์นก ดอกไมศ้รจีนัทร ์504477216 14 
  นางสาวธติวิรรณ สงัขเ์กดิ 504477217 15 
  นางสาวนพวรรณ จนิดาเนตร 504477218 16 
  นายนัฐพล เหลยีวตระกลู 504477219 17 
  นางสาวนิฏฐาชนา ดบีดุชา 504477220 18 
  นายนิรนัดร ์อนิทดษิฐ 504477221 19 
  นางสาวนอ้งออ้ม สสีวสัดิ ์504477222 20 
  นายนํา้เพชร ฝันอยู่เย็น 504477223 21 
  นายบญุญาฤทธิ ์มณีประเสรฐิ 504477224 22 
  นายปพน ศรวีกิรยักร 504477225 23 
  นางสาวปารฉัิตร ศรเีหรา 504477226 24 
  นายตฤณกร เบญจพลกลุ 504477227 25 
  นางสาวพรทพิย ์มณีรตัน ์504477228 26 
  นางสาวพรพนา สาระนัย 504477229 27 
  นางสาวพชัรา ผวิอ่อน 504477230 28 
  นางสาวภทัราภรณ ์ปลอดโปรง่ 504477232 29 
  นางสาวภาวนีิ สวุรรณเกดิ 504477233 30 
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  นางสาวมณฑริา โสระธวิา 504477234 31 
  นางสาวมทันียา เมอืงแพน 504477235 32 
  นายยุทธนา กลุเพิม่ทวรีชัต ์504477236 33 
  นายรณรงค ์อนิทวงศ ์504477237 34 
  นางสาวรงัสมิา ป่วนเทยีน 504477238 35 
  นางสาวรุง่ระว ีเพิม่พนัธง์าม 504477239 36 
  นางสาวลลติา ทองแท่งใหญ ่504477240 37 
  นายวรพงษ ์พลายเผอืก 504477241 38 
  นางสาววรรณิศา วริหงษ ์504477242 39 
  นายวสนัต ์กนัทา 504477243 40 
  นางสาววนัวสิาข ์ฟักขาํ 504477244 41 
  นางสาววาสนา แชม่มั่นคง 504477245 42 
  นางสาววภิาดา สระทองแห่ว 504477246 43 
  นางสาวจฑุามาศ สนองค ์504477247 44 
  นางสาวศรณัยา วงศส์าม ี504477248 45 
  นางสาวศริกิลัยา วงศค์งคาํ 504477249 46 
  นางสาวศลิป์ศภุา นวลขาว 504477250 47 
  นายสมปอง แผลงเดชา 504477251 48 
  นางสาวสายชล องัสนาวศนิ 504477252 49 
  นางสาวณัฐรนิทร ์พรามอนงค ์504477253 50 
  นางสาวสรินัินท ์ปานเผือ่น 504477254 51 
  นายสชุาต ิหารนอก 504477255 52 
  นายสธุรี ์สระทองหน 504477256 53 
  นางสาวสพุร ประกอบกจิ 504477257 54 
  นางสาวสภุาพร แซอ่ึง้ 504477258 55 
  นางสาวสลุดา แดงบตุรด ี504477259 56 
  นายสง่ศกัดิ ์เสอืผู ้504477260 57 
  นายอนุวฒัน ์ตนัตกิาํธน 504477261 58 
  นายอรรถพร สมัฤทธิส์ทุธิ ์504477262 59 
  นางสาวองัศณา กาบแกว้ 504477263 60 
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  นายอาณัฐ คิว้ยม 504477264 61 
  นางสาวอารสิา มลคลํา้ 504477265 62 
  นางสาวอมุาพร หวงิปัด 504477266 63 
  นางสาวเกษรนิทร ์จนัทรแ์ยม้ 504477267 64 
  นายเจษฎาพร รุง่เรอืง 504477268 65 
  นายเทอดศกัดิ ์วฒัรอด 504477269 66 
  นางสาวเพ็ญพกัตร ์พลเดช 504477270 67 
  นางสาวแพร พริยิฐติกิลุ 504477271 68 
  นายไชยวฒัน ์พนัธด์ว้ง 504477272 69 
  นางสาวกญัญาภทัร เผดมิอรรถกจิ 504477274 70 
  นายเอนก หงษโ์ต 504477275 71 
  นางสาวอจัฉร ีทววีฒัน ์504477276 72 
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