
รหัสนิสิต ช่ือ-สกุล สาขาวิชา GPAX
49010910204  นางสาวรัตนาวดี ญาติสูงเนิน  การตลาด 3.31   
49010910660  นางสาวปญจารีย  จิระสุโข  การจัดการ 3.60
49010911058  นางสาวจรรยารัตน  ใจแกว  การจัดการ 2.86
49010911269  นางสาวขนิษฐา  ภูดี  คอมพิวเตอรธุรกิจ 2.78
49010911648  นางสาวพนิดา  สังฆพันธ  คอมพิวเตอรธุรกิจ 2.90
49010911814  นางสาวรุจิรา  โถทอง  คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.03   
49010912003  นายสิทธิกร  สุทธิสน  คอมพิวเตอรธุรกิจ 2.98   
49010912037  นางสาววิรัณภัทร  โชติศักด์ิธนาชัย  คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.52   
49010912185  นางสาวอัมภา  ปนทอง  คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.69   
49010912238  นางสาวจุฑาทิพย  ไชยสงค  คอมพิวเตอรธุรกิจ 2.86
49010912290  นายพัฒนรัฐ  พุดหลา  คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.04
49010914725  นายศุภชัย  บัวสิงห  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 2.89   
49010914775  นางสาวมัลลิกา  เอนแคน  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 2.77   
49010914781  นางสาวสุปราณี  ศรีภูมิพฤกษ  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3.29   
49010914802  นายชัยวัฒน ขันตี  การจัดการการประกอบการ 3.43   
49010915011  นายดุสิต ขันขวา  การจัดการทรัพยากรมนุษย 3.50   
49010915037  นางสาวศศิธร โสมประโคน  การจัดการทรัพยากรมนุษย 2.94
49010960004  นางนภาพร  จันทะรัง การจัดการ 3.88
49010960007  นางสาวนันทนา  อุนเจรญิ การจัดการ 3.42
49010960008  นายพีรพัฒน  ไชยลอม การจัดการ 3.17
49010960011  นางวสุธิดา  นุริตมนต การจัดการ 3.50
49010960012  นางณภัทร  ทิพยศรี การจัดการ 3.58
49010960014  นายวิโรจน  เจษฎาลักษณ การจัดการ 3.58
49010960103  นางสาวกุลวดี  ล่ิมอุสันโน การบญัชี 3.79
49010960104  นายชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล การบญัชี 3.71
49040960108  นายไพฑูรย  อินตะขัน การบัญชี 3.63
50010911054  นางสาวชลดา  สิงหครุธ  การจัดการ 3.63   
50010911077  นางสาวตรีชฎา  สุวรรณสม  การบริหารการเงิน 2.94   
50010911132  นายประสงค  พงสุพรรณ  การจัดการ 3.36   
50010911332  นายเอกชัย  เพชรสังหาร  การจัดการ 2.83   
50010911345  นายชวลิต  รักสุจริต  การจัดการ 3.38   
50010912366  นางสาวรตี  ศรีธงชัย  คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.19   
50010912759  นางสาวกาญจนา  แสนสิมมา  คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.30   
50010913091  นางสาวสินใจ  ไชยโวหาร  ธุรกิจระหวางประเทศ 3.09   
50010914142  นางสาวสาวิตรี  ปองสันเทียะ  การบริหารการเงิน 3.52   
50010914227  นายยุรนันท  จันแดง  การบริหารการเงิน 2.92   
50010915147  นายฤทธิไกร  บญุธรรม  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3.03   
50010919107  นางสาวชญานี  งันทา  การบญัชี 3.06   
50010919261  นางสาวเบญจพร  กําเนินกลา  การบญัชี 3.40   
50010919332  นางสาวพรทิภา  การดิ้น  การบญัชี 3.32   
50010919363  นางสาวพิกุล  ใจหาญ  การบญัชี 2.87   
50010919486  นางสาวลัษมล  เอื้อเฟอ  การบญัชี 3.06   
50010919813  นางสาวเสาวลักษณ  อุทาส  การบญัชี 3.79   
50010919933  นางสาวลัดดาวรรณ  เวียงนนท  การบญัชี 3.16   
51010911024  นางสาวกิราภรณ  แกวกงพาน  การจัดการ 3.04
51010911048  นายจีระศักด์ิ  สําเภา  การบริหารการเงิน 3.34   
51010911314  นางสาวสาวิตรี  จังจิต  การบญัชี 3.24
51010911378  นางสาวอมธา  วิเชียรซอย  การจัดการ 2.89
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51010911393  นายอัมรินทร  แพงวงค  การจัดการ 2.82
51010911412  นายใจมั่น  พลเมืองดี  การจัดการ 3.41
51010911426  นายวิทวัฒน  คมขํา  การจัดการ 2.85
51010912010  นางสาวกฤษฎาภรณ  ยนยุบล  คอมพิวเตอรธุรกิจ 2.83   
51010912109  นางสาวดวงใจ  หินซุย  คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.03
51010912371  นายศุภชัย  ศรีสารคาม  คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.27
51010912486  นายอิสราพงษ  กันพนภัย  คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.03   
51010912525  นางสาวศิวาภรณ  ถินละออ  คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.05
51010912527  นายสงวน  ชมจัน  คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.15   
51010912634  นางสาวทัศนีย  ประทุมมุง  คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.23
51010912646  นางสาวปาริฉัตร  สันติวรรักษ  คอมพิวเตอรธุรกิจ 2.81
51010914060  นายปยะ  แสงวิเศษ  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3.15
51010914089  นางสาววาสิฏฐี  กาหลง  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 2.81
51010914153  นางสาวกรรณิการ  สุทธิวงค  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3.52   
51010914156  นายเกียรติศักด์ิ  รุจิระธนลักษณ  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3.43
51010914177  นางสาวเยาวลักษณ  เรืองโพน  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3.15   
51010914180  นายวีระศักด์ิ  สวางโลก  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3.26   
51010914184  นางสาวศิริภา  วิทยาพรพิพัฒน  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3.31   
51010914540  นางสาวประนอม  ชินวงษ  การจัดการทรัพยากรมนุษย 3.49   
51010917121  นายอนุศักด์ิ  ศรีสมุทร  การตลาด 2.90
51010918042  นางสาวขวญัตา  กันลา  การบญัชี 3.46
51010918059  นางสาวจันจิรา  มานะดี  การบญัชี 2.97   
51010918094  นางสาวจุฬาลักษณ  ชนะบญุ  การบญัชี 2.80   
51010918149  นางสาวทิพวรรณ  ทานะเวช  การบญัชี 3.04   
51010918195  นางสาวนาฏอนงค  ศรีเชียงสา  การบญัชี 3.35   
51010918400  นางสาวลลิตา   โพนชัยแสง  การบญัชี 3.10
51010918404  นางสาววรรณภา  ปนอาษา  การบญัชี 3.27   
51010918501  นางสาวสิริรัมภา  พวงพิลา  การบญัชี 3.55   
51010918524  นายสุเทพ  เสนานอก  การบญัชี 2.84   
51010918531  นางสาวสุปราณี  มีผิว  การบญัชี 3.24   
51010918539  นางสาวสุพัตรา  คําโทพล  การบญัชี 3.27   
51010918585  นายอดิศักด์ิ  เย็นชัยภูมิ  การบญัชี 2.80   
51010918619  นางสาวอรอุมา  สุกใส  การบญัชี 2.87
51010918782  นางสาวนิภาดา  เจรญิตา  การบญัชี 3.25   
51010918801  นางสาวภัทราวดี   ฤทธิแผง  การบญัชี 3.02
51010918828  นางสาววิภากานต  ศรีวงษ  การบญัชี 3.41   
51010918831  นางสาววิไลรัตน  จรญัวรรณ  การบญัชี 3.32   
51010970005  นางสาวชัชฎาภรณ  หนูวอง  การจัดการ 3.71   
51010970008  นางสาวปวีณา  พรมจันทร  การจัดการ 3.05   
51010970018  นางสาววีณา  เวียนติง  การจัดการ 3.35   
51010970023  นางสาวแสงสุดา  สาโท  การจัดการ 3.32
51010970090  นางสาวภาวิณี  มูลกวนบาน  การจัดการ 3.40   
51010970103  นางสาวอภัสรา  พูดชอบ  การจัดการ 3.62   
51010970260  นายสมชาติ  พนาลิกุล  การตลาด 3.26
51010970455  นางสาวรังสิยา  เจรญิพงษ  การบญัชี 3.05
51010970465  นางสาวศศญิาภรณ  ดอนเมืองพาม  การบัญชี 3.72   
51010970480  นางสาวอรรยณา  ภควา  การบญัชี 3.26   
51010970526  นางสาวพรพรรณ  ชาธิพา  การบญัชี 3.35
51010970596  นางสาวนงนุช ญาณสิทธิ์  การบญัชี 3.52   
51010970604  นางสาวปยนุช  ไศลบาท  การบญัชี 2.90
51010970615  นางสาวรัตนพร ภูตาคม  การบญัชี 3.40   
51010970622  นางสาววารุณี  สิมมา  การบญัชี 3.81   
51010970633  นางสาวสุภาพร  ศรีเมืองเดช  การบญัชี 3.49   
51010970639  นางสาวอรพรรณ  บญุสุข  การบญัชี 2.81
51010970670  นางสาวชฎาทิพย  ภาศรี  การบญัชี 3.76   
51010970688  นางสาวเพ็ญนภา  บุญหลา  การบญัชี 3.59   



51010970693  นางสาวรพีพร  ราชเพ็ชร  การบญัชี 3.05   
51010970700  นางสาววัลทนา  หงษสิงห  การบญัชี 3.35   
51010970721  นางสาวอญัชลี  จันทรประทักษ  การบญัชี 2.81   
51010970745  นายจักรชัย  นันทะผา  การบญัชี 3.28
51010970769  นางสาวไพลิน  พิสุทธินันทชัย  การบญัชี 2.83
51010970941  นายมนตรี  พนมเขต  คอมพิวเตอรธุรกิจ 2.80   
51010971007  นายสุรธิน  อินธิเสน  คอมพิวเตอรธุรกิจ 2.85   
51010971054  นายณัฏฐกรณ  กาญสูงเนิน  คอมพิวเตอรธุรกิจ 2.81
51010971125  นางสาวสุธารัตน  เหลาพร  คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.82   
51010971182  นางสาววราภรณ  ลาสระคู  คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.20   


