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รุน่ 481 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกรรณิกา ยอดรกั 484447101 1 
  นางสาวกรรณิกา สงัขกลุ 484447102 2 
  นายกฤษณะ พึง่นุสนธิ ์484447103 3 
  นางสาวกติตมิา ทรพัยอ์ยู่ 484447104 4 
  นางสาวขนิษฐา ม่วงโพธิเ์งนิ 484447105 5 
  นางสาวจารณีุ ตุง้สวสัดิ ์484447106 6 
  นางสาวจติรดา ใจหาญ 484447107 7 
  นายจรีศกัดิ ์สทิธวินัชยั 484447108 8 
  นางสาวเจนจริา โพธิง์าม 484447109 9 
  นางสาวฐติยิา กุย้ออ่น 484447110 10 
  นางสาวณัชชา เอีย๊ะมณี 484447111 11 
  นางสาวณัฐชนก สวุรรณ ์484447112 12 
  นางสาวดวงดาว เผ่าพนัธบ์ญุ 484447113 13 
  นายเดชวทิย ์เนตรประเสรฐิ 484447114 14 
  นางสาวทศันีย ์โกสนิทร 484447115 15 
  นางสาวทานตะวนั เซน้เครอื 484447116 16 
  นางสาวทพิวลัย ์กระตา่ยทอง 484447117 17 
  นายธงชยั ไฉยา 484447118 18 
  นายธงชยั อนิทรน์อ้ย 484447119 19 
  นางสาวนงลกัษณ ์อนิทนุกลุเมธา 484447120 20 
  นางสาวนฤมล ขาํปัญญา 484447121 21 
  นางสาวนฤมล บญุรอด 484447122 22 
  นางสาวนันทนา เย็นสบาย 484447123 23 
  นางสาวนิตยา ปานแสง 484447124 24 
  นางสาวบงัอร มั่นคง 484447125 25 
  นางสาวบบุผา เหมอืนประสาท 484447126 26 
  นางสาวประภา เตาะสกลุ 484447127 27 
  นางสาวปรศันีย ์บญุเทยีม 484447128 28 
  นางสาวปาณิศา ภาคภมู ิ484447129 29 
  นายพงษพ์ล สขุสวุรรณ 484447130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวพรพมิล เทพทอง 484447131 31 
  นางสาวพมิลพรรณ กรรณิกา 484447132 32 
  นางสาวภทัรา สกุกํา่ 484447133 33 
  นางสาวภาสรุยี ์ทองดอนเอ 484447134 34 
  นางสาวรฐัพร เมอืงนิล 484447135 35 
  นางสาวรตันาภรณ ์ใจซือ่ 484447137 36 
  นางสาวลดัดาวลัย ์ยนิด ี484447138 37 
  นางสาวลกูนํา้ ภมุมา 484447139 38 
  นางสาววนิดา มทีรพัยม์ั่น 484447140 39 
  นางสาววรกมล พศิลยบตุร 484447141 40 
  นางสาววรรณิศา วงศจ์นัทะ 484447142 41 
  นางสาววรรธภิา จนัทรส์วสัดิ ์484447143 42 
  นางสาววรญัญา ผลเจรญิ 484447144 43 
  นางสาววไลภรณ ์ถาวรลํา้เลศิ 484447145 44 
  นางสาววลัล ีเหน่ียวองอาจ 484447146 45 
  นางสาววาสนา ระงบัพศิม ์484447147 46 
  นางสาววริตันด์า โพธิบ์าทะ 484447148 47 
  นายวศิรตุ สทุธภิ ู484447149 48 
  นางสาวศดิารตัน ์แซอ่ึง๊ 484447150 49 
  นายศภุกร แสงอาทติย ์484447151 50 
  นางสาวสมใจ ฮวบสกลุ 484447152 51 
  นางสาวสาวติร ีแซล่ิม้ 484447153 52 
  นางสาวสริริตัน ์จงประเสรฐิ 484447154 53 
  นางสาวสกุญัญา วงษก์ณัหา 484447155 54 
  นายสชุาธษิณ ์พุกสวุรรณ 484447156 55 
  นางสาวสณีุ จนักมิฮะ 484447157 56 
  นางสาวสดุารตัน ์จอ้ยแพง 484447158 57 
  นางสาวสนิุษา สทิธปิราชญางกรู 484447159 58 
  นางสาวภคัวลญัชญ ์เปลีย่นพุ่ม 484447160 59 
  นางสาวสพุรรษา ศรบีญุรอด 484447161 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวสวุมิล จนัทรจ์ ู484447162 61 
  นางสาวอําพร ศรชีาวนา 484447163 62 
  นางสาวอษุา พทิกัษช์ลทรพัย ์484447164 63 
  นายเอกพนัธ ์อยู่บรรยงค ์484447165 64 
  นางสาวจติราภรณ ์เจอืจนัทรพ์พิฒั 484447166 65 
  นางสาวนิภาพร เมอืบศร ี484447167 66 
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