
หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ

ลาํดบั บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตาํบล อาํเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์

๑. นางสาว กรรณิการ์ พทุธสงัข์ ๑๘๕ ๕ อดุร-กดุจบั เชียงพิณ เมือง อดุรธานี ๔๑๐๐๐ ๔๒๓๐๔๒๐๑

๒. นาย วิชญานนัท์ บตุรตะหงึ ๑๙๖ ๔ นามะเฟือง เมือง หนองบวัลําภู ๓๙๐๐๐ ๘๔๔๒๐๓๘๑๒

๓. นางสาว นชัดา อตุมะยาน ๖๐ ๖ นากัง้ ปากคาด หนองคาย ๔๓๑๙๐ ๘๔๔๐๒๒๑๐๗

๔. นาย ประพนัธ์ ถาบญุเรือง ๑๑๔ ๓ เทพคีรี นาวงั หนองบวัลําภู - ๘๐๗๕๖๙๐๕๑

๕. นางสาว วิลาวรรณ ทุ่งฝนภมูิ ๑๐๒ ๑๑ เชียงยืน เมือง อดุรธานี - ๘๘๕๑๓๐๕๐๓

หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ

ลาํดบั บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตาํบล อาํเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์

๑. นางสาว กนกกาญจน์ สงิห์วงศ์ ๒๓๓ ๗ บ้านดง บ้านผือ บ้านผือ อดุรธานี ๔๑๑๖๐ -

๒. นาง กมลฉนัท์ เหลา่หาโคตร ๔๗ ๙ - งิว้ดอ่น เมือง สกลนคร ๔๗๐๐๐ ๘๗๙๓๐๑๒๖๗

๓. นางสาว กรรณิกา โนนตมู ๑๐๘ ๕ มะขามป้อม ธาตนุาเวง เมือง สกลนคร ๔๗๐๐๐ ๘๐๕๑๔๙๐๙๙

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผู้สาํเร็จการศกึษา

หลักสูตร 4  ปี

รายชื่อผู้สาํเร็จการศกึษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2  ปี

ชื่อ - สกุล



๔. นางสาว กรรนิการ์ นวลศรีสรุักษ์ ๓๕๖ ๑๘ เชียงยืน เมือง อดุรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๕๖๗๕๙๘๒๘

๕. นางสาว กหุลาบ นาเหลก็ ๗๙๕ ๗ - โนนสงู เมือง อดุรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๒๘๔๕๖๖๑๓

๖. นาย ครรชิต ฤทธิ์ศรี ๑๔๔ ๑๔ - นาพู่ เพ็ญ อดุรธานี ๔๑๑๕๐ ๘๔๔๑๒๖๘๖๗

๗. นาย จกัรกฤช โพนแป๊ะ ๔ ๑๕ - ธาตุ เพ็ญ อดุรธานี ๔๑๑๕๐ ๘๔๖๘๓๐๗๓๑

๘. นาย จกัรพงษ์ จกัรพิมพ์ ๒๔ ๑๔ - พงัขว้าง เมือง สกลนคร ๔๗๐๐๐ ๘๑๘๗๒๐๕๒๙

๙. นางสาว จารุวรรณ ถาวลัย์ ๑๗๕ ๑๑ - หนองบวั เมือง อดุรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๘๓๑๕๒๗๑๐

๑๐. นาย จํานงค์ วงศ์คําพระ ๕๙ ๑ - เชียงเครือ เมือง สกลนคร ๔๗๐๐๐ ๔๒๗๒๕๑๙๑

๑๑. นางสาว จินตนา มาสงูเนิน ๑๖ ๑ - ท่าคนัโท ท่าคนัโท กาฬสนิธุ์ ๔๖๑๙๐ ๘๖๘๕๗๔๐๑๕

๑๒. นางสาว จิราพร แพงสา ๒๖๗ ๙ บ้านเชียงพิณ เชียงพิณ เมือง อดุรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๒๘๕๑๖๙๐๗

๑๓. นางสาว จฑุามณี งามชื่น ๖๘/๑ ๖ บ้านเลื่อม เมือง อดุรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๘๓๐๒๘๙๖๘

๑๔. นางสาว ชนิดาภา ไขประพาย ๓๐๑ ๑๑ - พงัขว้าง เมือง สกลนคร ๔๗๐๐๐ ๘๗๘๖๗๗๓๙๙

๑๕. นางสาว ชไมพร คณุคําพระ ๕๔/๒๒ ๓ อดุร-สกล หนองบวั เมือง อดุรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๑๔๕๔๙๑๕๙

๑๖. นาย ชยัภทัร เมษา ๖๑ ๑๑ - อุม่จาน กสุมุาลย์ สกลนคร ๔๗๒๓๐ ๔๒๗๒๕๑๙๑

๑๗. นางสาว ชาริณี อรรคศรีวร ๑๙๖ ๑๐ พระกลางทุ่งธาตพุนม นครพนม - ๘๒๘๓๖๖๑๐๒

๑๘. นาย เชิดศกัดิ์ ปาณะวงษ์ ๘๗/๑ ๒ - หนองบวั เมือง อดุรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๕๐๐๑๒๒๕๗

๑๙. นาง ณฐัชญา ชยันิคม ๑๙๕ ๗ - หนองหาน หนองหาน อดุรธานี ๔๑๑๓๐ ๘๘๕๓๖๒๑๑๙

๒๐. นางสาว ณฐัปรียา ดวงพิมพ์ ๖๕ ๘ นาดี หนองแสง อดุรธานี ๔๑๓๔๐ ๘๘๓๒๓๒๑๑๕

๒๑. นาย ดนยั อ้อมกอกลุ ๑๓๖ ๖ - อ้อมกอ บ้านดงุ อดุรธานี ๔๑๑๙๐ ๘๕๔๑๔๙๓๑๒

๒๒. นาย เดน่ชยั แสงใส ๕๙ ๑ - โพนสงู ไชยวาน อดุรธานี - ๘๗๘๕๘๒๓๘๖

๒๓. นางสาว ทิพวรรณ บวัจํานงค์ ๕๙ ๓ - สมุเส้า เพ็ญ อดุรธานี - ๘๕๒๗๔๑๕๗๔



๒๔. นาย ธนวฒัน์ สาริโท ๑๓๐ ๑๑ - หนองนาคํา เมือง อดุรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๓๒๘๓๘๙๙๓

๒๕. นาง ธิดารักษ์ ภสูีมา ๒๒๒ ๓ นิตโย หมากแข้ง เมือง อดุรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๙๕๖๙๗๐๑๗

๒๖. นางสาว บญุญรัตน์ ตะหน่อง ๑๖๘ ๑ - โนนหวาย หนองววัซอ อดุรธานี ๔๑๒๗๐ ๘๕๖๖๘๐๕๙๖

๒๗. นางสาว ผกาแก้ว ชมชยัรัตน์ ๕ ๖ - ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อดุรธานี ๔๑๓๑๐ -

๒๘. นางสาว พกัตร์วิภา ทบัศรีรักษ์ ๙๗ ๓ บ้านกล้วย บ้านชยั บ้านดงุ อดุรธานี ๔๑๑๗๐ ๘๔๖๘๔๒๐๘๔

๒๙. นาย พินิศ ฮงัชยั ๘๑๒ ๑ - พงัขว้าง เมือง สกลนคร ๔๗๐๐๐ ๔๒๗๔๓๙๘๖

๓๐. นาย ภมูินทร์ สรสงิห์ ๕ ๔ บ้านน้อยจอมศรี ฮางโฮง เมือง สกลนคร ๔๗๐๐๐ ๘๕๗๔๓๔๗๐๑

๓๑. นางสาว มลฤดี แถมสมดี โรงพยาบาลสกลนคร ธาตเุชิงชมุ เมือง สกลนคร - ๔๒๗๑๖๖๙๖

๓๒. นาย มานิตย์ ธานีกลุ ๑๕๒ ๔ - หนองนาคํา เมือง อดุรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๖๒๒๘๔๔๗๗

๓๓. นาย ยงยทุธ อ้มพรม ๑๕๕ ๔ - แมดนาทม โคกศรีสพุรรณ สกลนคร ๔๗๒๘๐

๓๔. นาง ยภุาวรรณ์ ฮงัชยั ๘๑๒ ๑ - พงัขว้าง เมือง สกลนคร ๔๗๐๐๐ ๔๒๗๓๑๐๗๘

๓๕. นางสาว ลลติา เดชอิ่ม ๕๘ ๙ - สร้างก่อ กดุจบั อดุรธานี ๔๑๒๕๐ ๘๓๒๘๓๘๙๙๓

๓๖. นางสาว ลกัขณา แสงใส ๑๑๘ ๑ โพนสงู โพนสงู ไชยวาน อดุรธานี ๔๑๒๙๐ ๔๒๒๖๑๑๓๑

๓๗. นางสาว ลนิดา รสปุ้ ง ๑๗๓ ๔ - ศรีสทุโธ บ้านดงุ อดุรธานี ๔๑๑๙๐ ๘๕๐๘๒๖๘๒๙

๓๘. นาย วรวฒุิ เหลาแตว ๔ ๑ บ้านมว่งไข่ พรรณนา พรรณานิคม สกลนคร ๔๗๑๓๐ ๘๑๓๙๒๔๗๐๔

๓๙. นาย วรากร คําชมภู ๓๑๒ ๒ - ธาตเุชิงชมุ เมือง สกลนคร ๔๗๐๐๐ ๘๗๒๒๕๒๗๗๔

๔๐. นาย วาธุสนิธ์ ภงูามนิล

๔๑. นาย วีรยทุธ พดับผุา ๘ ๕ - คา่ยบกหวา เมือง หนองคาย ๔๓๑๐๐ ๘๐๔๑๗๖๓๘๓

๔๒. นาย วฒุิชยั นามวงษ์ ๘ ๘ - บ้านเชียง หนองหาน อดุรธานี ๔๑๓๒๐ ๘๐๐๐๗๖๘๐๑

๔๓. นาย วฒุิชยั ริธรรมมา ๑๐ ๒ - แก้งไก่ สงัคม หนองคาย ๔๓๑๖๐ ๘๔๗๙๕๔๖๘๘



๔๔. นาย ศกัดิส์ทิธิ์ สงิห์พุ้ย ๑๐๔ ๑๔ -  หวันาคํา ศรีธาตุ อดุรธานี ๔๑๒๓๐ ๘๓๖๖๗๗๔๐๐

๔๕. นางสาว ศริประภา จมูศรีสงิห์ ๑๖๔ ๙ นาอ้อย ธาตเุชิงชมุ เมือง สกลนคร ๔๗๐๐๐ -

๔๖. นางสาว ศริิศรณ์ สองภาลี ๒๗๑ ๑ - วงัทอง บ้านดงุ อดุรธานี ๔๑๑๙๐ ๘๓๖๗๔๓๔๔๙

๔๗. นาย สมยศ ศรีงามเมือง ๔๙ ๓ - บงึโขงหลง บงึโขงหลง หนองคาย ๔๓๒๒๐

๔๘. นางสาว สายฝน ภนูะภา ๘๖ ๑๐ - สามคัคีพฒั อากาศอํานวย สกลนคร ๔๗๑๗๐ ๘๙๓๙๗๑๘๘๔

๔๙. ดาบตํารวจ สริะ พิมพ์กลาง ๕๔๒ ๑ ศรีวิชา ห้วยยาง เมือง สกลนคร ๔๗๐๐๐ ๘๙๖๒๓๙๐๐๑

๕๐. นางสาว สนุนัทิมา ชาดวง ๑๕๑ ๘ หมากหญ้า หนองววัซอ อดุรธานี ๔๑๓๖๐ ๘๓๓๕๗๘๒๔๙

๕๑. นางสาว สนุิสา สามเมือง ๑๓๙ ๓ - พงัขว้าง เมือง สกลนคร ๔๗๐๐๐ ๘๒๘๓๖๔๕๕๙

๕๒. นาย สรุศกัดิ์ รามฤทธิ์ ๗๒ ๙ - บ้านธาตุ เพ็ญ อดุรธานี ๔๑๑๕๐ ๘๒๘๕๑๗๕๓๕

๕๓. นางสาว อนงค์ สีออ่นแสง ๕๙๖ ๑๐ สามพร้าว สามพร้าว เมือง อดุรธานี ๔๑๐๐๐ ๘๖๐๘๘๔๘๕๙

๕๔. นางสาว อภิรวดี บวัทอง ๖๕ ๑๕ - พระกลางทุ่งธาตพุนม นครพนม - ๘๙๙๔๒๒๗๑๒

๕๕. นางสาว อจัฉราภรณ์ สระแก้ว ๑๑๒ ๒ บ้านงอย นาขา่ เมือง อดุรธานี ๔๑๐๐๐ ๔๒๒๐๖๐๖๖

๕๖. นาย อาณตัิ น้อยชนะ ๓๓๘ ๘ - เพ็ญ เพ็ญ อดุรธานี ๔๑๑๕๐ ๘๑๐๖๐๖๐๑๗

๕๗. นาง อารีรัตน์ น้อยคํายาง ๑๑๑ ๑๐ - โนนหอม เมือง สกลนคร ๔๗๐๐๐ ๘๘๗๔๓๙๖๘๑


