
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัว ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ หมำยเหตุ
๑ ๖๐๔๕๐๑๐๑๐๑๓ นายภูมินทร์  มลาชู สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
๒ ๖๐๔๕๐๑๐๑๐๑๔ นางสาวจุฑามาศ  มุลสุรินทร์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
๓ ๖๐๔๕๐๑๐๑๐๒๕ นางสาวศุภิสรา  ธาระพันธ์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
๔ ๕๙๔๕๐๑๐๑๐๑๘ นางสาวเพชรศิณี  วิโสยวงค์ชัย สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
๕ ๕๙๔๕๐๑๐๑๐๒๕ นางสาวปิยธิดา  บุญประเสริฐ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
๖ ๕๙๖๕๐๑๐๑๐๐๑ นายสนธยา  ดวงวงษา สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (เทียบเข้า)

๗ ๕๘๔๕๐๑๐๑๐๐๒ นางสาวอาภรณ์  โพธิสิงห์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
๘ ๕๘๔๕๐๑๐๑๐๐๙ นางสาวเจนจิรา  เน่ืองแก้ว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
๙ ๖๐๔๕๐๒๐๑๐๐๑ นางสาวภัณฑิรา  ชมภูจันทร์ สาขาวิชาจัดการการท่องเท่ียว
๑๐ ๖๐๔๕๐๒๐๑๐๐๒ นางสาวสิรินทรา  พลจันทร์ สาขาวิชาจัดการการท่องเท่ียว
๑๑ ๕๙๔๕๐๒๐๑๐๐๓ นางสาวทัศนีวรรณ  มูลจันที สาขาวิชาจัดการการท่องเท่ียว
๑๒ ๕๙๔๕๐๒๐๑๐๐๕ นางสาวนิธิพร  พรมสุรินทร์ สาขาวิชาจัดการการท่องเท่ียว
๑๓ ๕๙๔๕๐๒๐๑๐๐๖ นางสาวสุธิดา  พวงผกา สาขาวิชาจัดการการท่องเท่ียว
๑๔ ๕๙๔๕๐๒๐๑๐๑๔ นายภีรภัทร  สุ่มมาตร สาขาวิชาจัดการการท่องเท่ียว
๑๕ ๕๗๔๓๔๗๐๑๐๐๑ นางสาววราภรณ์  เหลาผา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว

๑๖ ๕๗๔๓๔๗๐๑๐๐๘ นายอดิศร  อรรคบุตร สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว

๑๗ ๕๗๔๓๔๗๐๑๐๔๒ นางสาวอพิณยา  เรืองไชย์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว

๑๘ ๕๙๔๔๔๓๐๑๐๐๓ นางสาวบุษบา  จ าปาหลา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑๙ ๕๙๔๔๔๓๐๑๐๐๖ นายอานนท์  ไชยวงค์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒๐ ๕๙๔๔๔๓๐๑๐๑๙ นางสาวลลิตา  งามงอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒๑ ๕๙๔๔๔๓๐๑๐๓๒ นายชิติพัทธ์  ดวงมาลา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒๒ ๕๙๖๔๔๓๐๑๐๐๘ นางสาวกันทิมา  ธุระพันธ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบเข้า)
๒๓ ๕๙๖๔๔๓๐๑๐๑๐ นางสาวดวงฤดี  ตะราษี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบเข้า)
๒๔ ๕๘๔๔๔๓๐๑๐๐๔ นายชัยยา  จ่าล้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒๕ ๕๘๔๔๔๓๐๑๐๑๐ นายอนุสรณ์  ทองโสม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒๖ ๕๘๔๔๔๓๐๑๐๑๒ นางสาวชไมพร  อนุอันท์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒๗ ๕๘๔๔๔๓๐๑๐๒๑ นายอภิสิทธ์ิ  แน่นอุดร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒๘ ๕๗๔๔๔๓๐๑๐๐๒ นางสาวพัชรี  ไชยวงค์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒๙ ๕๗๔๔๔๓๐๑๐๒๒ นายณัฐกฤษ  สาหินกอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รำยช่ือนักศึกษำท่ียีงไม่ช ำระค่ำลงทะเบียนเรียน
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นักศึกษำภำคปกติ  คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัว ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ หมำยเหตุ

รำยช่ือนักศึกษำท่ียีงไม่ช ำระค่ำลงทะเบียนเรียน
ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

นักศึกษำภำคปกติ  คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี

๓๐ ๕๗๔๔๔๓๐๑๐๔๘ นางสาวพรพรรณ  สร้อยกุดเรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓๑ ๖๐๔๕๐๓๐๑๐๑๔ นายศราวุฒิ  ไชยโชค แขนงวิชาการตลาด
๓๒ ๕๙๔๕๐๓๐๑๐๑๘ นายเกียรติศักด์ิ  หวลระลึก แขนงวิชาการตลาด
๓๓ ๕๗๔๓๔๘๐๑๐๑๘ นายธวัชชัย  วรรณศิลป์ สาขาวิชาการตลาด
๓๔ ๖๐๔๓๕๔๐๑๐๐๕ นางสาวสุดารัตน์  สุขประเสริฐ สาขาวิชาการจัดการ
๓๕ ๖๐๔๓๕๔๐๑๐๑๐ นางสาววรวี  วรราช สาขาวิชาการจัดการ
๓๖ ๕๙๔๓๕๔๐๑๐๑๕ นางสาวฐิติมา  โคตะมี สาขาวิชาการจัดการ
๓๗ ๕๙๔๓๕๔๐๑๐๑๖ นางสาวกัลยาณี  อาทิพย์ต้ัง สาขาวิชาการจัดการ
๓๘ ๕๙๔๓๕๔๐๑๐๑๗ นายปัณณธร  แก้วปัญญา สาขาวิชาการจัดการ
๓๙ ๕๙๔๓๕๔๐๑๐๒๙ นางสาวจันทร์สุดา  ใสยรัตน์ สาขาวิชาการจัดการ
๔๐ ๕๘๔๓๕๔๐๑๐๒๓ นางสาวยุพดี  อย่างสุข สาขาวิชาการจัดการ
๔๑ ๕๗๔๓๕๔๐๑๐๓๑ นางสาววัชราภรณ์  ราชบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
๔๒ ๕๗๔๓๕๔๐๒๐๐๓ นายณัฐทร  เชิดชู สาขาวิชาการจัดการ
๔๓ ๕๗๔๓๕๔๐๒๐๑๙ นางสาวสมฤดี  นาคครุฑ สาขาวิชาการจัดการ
๔๔ ๕๗๔๓๕๔๐๒๐๒๘ นางสาวน้ าฝน  สุทธิจักร สาขาวิชาการจัดการ
๔๕ ๖๐๔๓๓๕๐๒๐๑๒ นางสาววราพร  โมภิบาล สาขาวิชาการบัญชี
๔๖ ๖๐๔๓๓๕๐๒๐๒๒ นางสาวสิริรัตน์  จันทโชติ สาขาวิชาการบัญชี
๔๗ ๖๐๔๓๓๕๐๓๐๓๒ นางสาวรัชดา  ขันไชย สาขาวิชาการบัญชี
๔๘ ๕๙๔๓๓๕๐๑๐๒๕ นางสาวทัศนีย์  ปากวิเศษ สาขาวิชาการบัญชี
๔๙ ๕๙๔๓๓๕๐๑๐๓๙ นางสาวผ้ึงนภา  แก้ววิเชียร สาขาวิชาการบัญชี
๕๐ ๕๙๔๓๓๕๐๓๐๑๓ นางสาวจุฑามาศ  ผลาชิตร์ สาขาวิชาการบัญชี
๕๑ ๕๙๔๓๓๕๐๓๐๓๖ นางสาวพรชิตา  บุตรพรม สาขาวิชาการบัญชี
๕๒ ๕๘๔๓๓๕๐๓๐๒๓ นางสาวจิรวดี  พลหาญ สาขาวิชาการบัญชี
๕๓ ๕๗๔๓๓๕๐๑๐๐๕ นางสาวมนัสชนก  เหล็กสกุล สาขาวิชาการบัญชี

ข้อมูล ณ วันท่ี  ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา


