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รุน่ 501 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ ภูศ่ร 504477301 1 
  นางสาวกรรณิการ ์พุ่มโพชนา 504477302 2 
  นางสาวกญัญารตัน ์พมิพส์วุรรณ 504477303 3 
  นายกติตคิม สนทอง 504477304 4 
  นางสาวขนิษฐา ทพัใจหาญ 504477305 5 
  นางสาวงามทพิย ์ศรวีชิา 504477306 6 
  นางสาวจติราภรณ ์ออ่งนก 504477307 7 
  นายจรีพงษ ์มูลทองเนียม 504477308 8 
  นางสาวชฎาพร ทศันาแท ้504477309 9 
  นางสาวชบาไพร พูลเปรม 504477310 10 
  นางสาววลญัชอ์ร แสงจนิดา 504477311 11 
  นางสาวฐติมิาพร ทองหลอ่ 504477312 12 
  นางสาวดรณีุ สขุหมอก 504477313 13 
  นางสาวทรรศนีย ์หลอ่เหลีย่ม 504477314 14 
  นายธนพงษ ์วงจาํปา 504477315 15 
  นายธนัวา ไทยเจยีม 504477316 16 
  นายธรียุทธ ลีส้วุรรณ 504477317 17 
  นางสาวนพวรรณ ใจมุ่ง 504477318 18 
  นางสาวนันทพร นวมนาคะ 504477319 19 
  นางสาวนิตญิา นอ้ยจนิดา 504477320 20 
  นางสาวนิสา ประสทิธิ ์504477321 21 
  นางสาวนํา้ทพิย ์สอี่อน 504477322 22 
  นายบดนิทร ์ลภริตันากลู 504477323 23 
  นางสาวบญุนาค ไทยนวล 504477324 24 
  นายประกฤษฎิ ์เพชรแอง 504477325 25 
  นางสาวปัทมา บดิาเกดิ 504477326 26 
  นางสาวปิยนุช สดุประเสรฐิ 504477327 27 
  นางสาวพรทพิย ์เคาวสตุ 504477328 28 
  นางสาวพรพมิล จรเข ้504477329 29 
  นายพพิฒัน ์ศรสีวสัดิ ์504477331 30 
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  นายภสัดา รตันศลิป์ 504477332 31 
  นางสาวภาษาศร ีคนอยู่ 504477333 32 
  นางสาวมนทริา วนิชจนัทรส์กลุ 504477334 33 
  นายมานะ ธนพพิฒันก์ลุ 504477335 34 
  นางสาวยุวด ีดว้งคาํ 504477336 35 
  นางสาวรวชิา หุ่นด ี504477337 36 
  นางสาวรชัชมุา ภริมยย์นิด ี504477338 37 
  นางสาวรุง่อรณุ ชา้งพลาย 504477339 38 
  นางสาวลลติา ปักษ ี504477340 39 
  นายวรพนัธ ์เยีย่มศลิปเมธ ี504477341 40 
  นางสาววรรณิสา ทวิาวงษ ์504477342 41 
  นายวชัพงษ ์พดัฉว ี504477343 42 
  นางสาววลัภา ปานมา 504477344 43 
  นางสาววจิติตรา วรพล 504477345 44 
  นางสาววภิาภรณ ์วรรณกร ี504477346 45 
  นางสาววไิลวรรณ จนัจะ 504477347 46 
  นางสาวศศธิร พึง่พา 504477348 47 
  นายศริพิงษ ์ภริมยน์อ้ย 504477349 48 
  นายสราวธุ ดาววรีะกลุ 504477351 49 
  นายสายณัห ์แสงทว ี504477352 50 
  นายสทิธชิยั ภมูอิกัโข 504477353 51 
  นางสาวณฐมน ยิม้แยม้ 504477354 52 
  นางสาวสฑุาวรรณ ร ืน่ณรงค ์504477355 53 
  นางสาวสนุทร ีอาจณรงค ์504477356 54 
  นางสาวสพุรรณี มะนาวหวาน 504477357 55 
  นางสาวสภุาวด ีดนุีช 504477358 56 
  นางสาวสวุรรณี ทพิวฒัน ์504477359 57 
  นายอดเิรก ลอยลม 504477360 58 
  นางสาวอนุสรา สขุเกษม 504477361 59 
  นางสาวอรอมุา บญุรอด 504477362 60 
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  นางสาวอจัฉรา ยะนิล 504477363 61 
  นางสาวอาทติยา ผดงุสขุ 504477364 62 
  นางสาวอารยีา ยงับา้นหว้ย 504477365 63 
  นางสาวอษุณีย ์ฮุยประโคน 504477366 64 
  นางสาวเครอืวลัย ์มเีลศิ 504477367 65 
  นางสาวเจยีระไน เเกว้นาม 504477368 66 
  นางสาวเนตรชนก นวลศริ ิ504477369 67 
  นางสาวแพร แสวงสขุ 504477371 68 
  นายยรรยงค ์รุง่เรอืง 504477372 69 
  นางสาววรรวสิา อุน่จติต ์504477373 70 
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