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รุน่ 481 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ  
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ รงัสริตัน ์484501101 1 
  นางสาวกรวกิา แซล่ิม้ 484501102 2 
  นางสาวกรวกิา พลายงาม 484501103 3 
  นายกฤษดา วนัทา 484501104 4 
  นางสาวกาญจนา เซ ีย่งฝู 484501105 5 
  นางสาวกาญจนา รวดเรว็ 484501106 6 
  นางสาวการกนก แชม่ชกูลิน่ 484501107 7 
  นางสาวเกศนีิ ชา้งผึง้ 484501108 8 
  นางสาวเกษราภรณ ์เข็มอ่อน 484501109 9 
  นางสาวจนัทรจ์ริา นอ้ยพทิกัษ ์484501110 10 
  นางสาวจนัทมิา สถาวรสมติร 484501111 11 
  นางสาวจารภุา สสีม 484501112 12 
  นางสาวจไุลรตัน ์ปลฟัีก 484501113 13 
  นางสาวเจนจริา จาํปาส ี484501114 14 
  นางสาวเจรญิจติ สายหงษ ์484501115 15 
  นางสาวเจรญิใจ สายหงษ ์484501116 16 
  นางสาวชลธชิา ใบ๋สกลุ 484501117 17 
  นางสาวชลดิา จลุวราภรณ ์484501118 18 
  นางสาวดวงกมล ดอกจนัทร ์484501119 19 
  นายธนกร คงมั่น 484501120 20 
  นางสาวธดิารตัน ์พวงงาม 484501121 21 
  นางสาวนพวรรณ ศรสีวสัดิ ์484501122 22 
  นางสาวนันทดิา จาํปาพรหม 484501123 23 
  นางสาวนันธนีิ จลุสวสัดิ ์484501124 24 
  นางสาวนาฏยา มูลละออง 484501125 25 
  นางสาวนิญาพร อนิบาง 484501126 26 
  นางสาวประหยดั เณรจาท ี484501127 27 
  นางสาวปารฉัิตต ์สวนพานิชย ์484501128 28 
  นางสาวปิยนุช คลา้ยมั่ง 484501129 29 
  นายพงษพ์นัธ ์สรินิราพรรณ 484501130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวพจนา จนัทรฉ์าย 484501131 31 
  นางสาวพรทพิย ์เหลอืงเพิม่สกลุ 484501132 32 
  นางสาวพรพรรณ ศรยีารนัต ์484501133 33 
  นางสาวพชัร ีสามกองงาม 484501134 34 
  นางสาวพฑัรา ตรพีงษศ์ลิป์ 484501135 35 
  นางสาวเพ็ญจติต ์ธรรมจง 484501136 36 
  นางสาวภมูมารนิทร ์ยอดใจด ี484501137 37 
  นางสาวมาล ีนาคทองอนิทร ์484501138 38 
  นางสาวย่านทราย บชูาพมิพ ์484501139 39 
  นางสาวเย็นจติร เอีย่มพญา 484501140 40 
  นายวงศพ์รรณ ลผุกัช ี484501141 41 
  นางสาววนิดา เนตรบรูณะ 484501142 42 
  นางสาววารณีุ กอ้นแกว้ 484501143 43 
  นางสาววาสนา ปทมุสตูร 484501144 44 
  นางสาววภิา เชยโต 484501145 45 
  นางสาววณีา เข็มเจรญิ 484501146 46 
  นางสาวศริพิร เตยีงกลู 484501147 47 
  นางสาวศริวิรรณ เหมอืนจนิดา 484501148 48 
  นางสาวสมบรูณ ์อุ่นเทยีนชยั 484501149 49 
  นางสาวสมพร แสนระวงั 484501150 50 
  นางสาวสนีินาฎ พพิฒันเ์จรญิ 484501151 51 
  นางสาวสริพิร ปรสีาํเนียง 484501152 52 
  นางสาวสชุารตัน ์วงษไ์พบลูย ์484501153 53 
  นางสาวสนิุษา บวัศร 484501154 54 
  นางสาวสภุาพร พูลสวสัดิ ์484501155 55 
  นายสเุมธ เคารพไทย 484501156 56 
  นางสาวอรวรรณ ซุย่หริญั 484501157 57 
  นางสาวอทุยัวรรณ เป่ียมศกัดา 484501158 58 
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