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รุน่ 481 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลชนก แซล่ิม้ 484501201 1 
  นางสาวกรรณิการ ์ศรแีสงทรพัย ์484501202 2 
  นางสาวกลัยา หมวกเมอืง 484501203 3 
  นางสาวกาญจนา ธรรมจนิดา 484501204 4 
  นางสาวกสุมุา ชา้งผึง้ 484501205 5 
  นางสาวเกวล ีวงครี ี484501206 6 
  นายจกัรกฤษณ ์ลอ้มวงษ ์484501207 7 
  นางสาวจฑุารตัน ์บวรธรรมรตัน ์484501208 8 
  นางสาวสชุญาภคั จัน่หยวก 484501209 9 
  นางสาวชนัฎดา ใจด ี484501210 10 
  นางสาวชนิดา นอ้ยพทิกัษ ์484501211 11 
  นายโชคชยั พาณิชปฐมพงศ ์484501212 12 
  นางสาวฐติญิาณ ์โอถกรรม 484501213 13 
  นางสาวกญัญาพชัร โตใหญ่ 484501214 14 
  นางสาวดวงสมร ม่วงจบี 484501215 15 
  นางสาวดารารตัน ์นอ้มนําทรพัย ์484501216 16 
  นายตอ้ม ศริพินิ 484501217 17 
  นางสาวกฤตชญา คงอยู่สขุ 484501218 18 
  นางสาวทศันีย ์อาจคงหาญ 484501219 19 
  นางสาวธบิด ีมงัคลา 484501220 20 
  นางสาวนันธดิา ชืน่ใจหวงั 484501221 21 
  นางสาวนิภาพร พมิพขนัธ ์484501222 22 
  นางสาวบศุรา แสนอบุล 484501223 23 
  นางสาวเบญจมาศ เมฆขยาย 484501224 24 
  นางสาวปารชิาต ิขอจลุชว้น 484501225 25 
  นางสาวเปรมกมล แซจ่ี ๊484501226 26 
  นางสาวพจนา ใจซือ่ 484501227 27 
  นางสาวพนิดา แซไ่หล 484501228 28 
  นางสาวพชัราภรณ ์ยะคนิิน 484501229 29 
  นางสาวพชัรนิทร ์บญุสม 484501230 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวพมิพพ์ไิล บญุธรรม 484501231 31 
  นางสาวมนัญญา เฉลมิพนัธ ์484501232 32 
  นางสาวยุพา สมหวงั 484501233 33 
  นางสาวรุง่กานต ์วงษค์งคาํ 484501234 34 
  นางสาวรจุา แยม้ศริ ิ484501235 35 
  นางสาววราภรณ ์เลา้ศศวิฒันพงศ ์484501236 36 
  นางสาววราภรณ ์ศรสีขุหวงั 484501237 37 
  นางสาววจัรพีร แซโ่ก 484501238 38 
  นางสาววนัวสิาข ์เกีย้วเพ็ง 484501239 39 
  นางสาววไิลวรรณ นอ้ยบาง 484501240 40 
  นางสาววไิลวรรณ มอบกระโทก 484501241 41 
  นางสาวศริาณี ชวูงศว์าลย ์484501242 42 
  นายสมภพ สงัขว์รรณ 484501243 43 
  จา่สบิเอก สมรกั สามงามยา 484501244 44 
  นางสาวสาวติร ีวนัอยู่ 484501245 45 
  นางสาวสริจิติต ์คาํบาง 484501246 46 
  นางสาวสกุญัญา อบุลบณัฑติ 484501247 47 
  นางสาวสณีุย ์แกว้ศรโีพธิ ์484501248 48 
  นางสาวสภุาพร บญุถนอม 484501249 49 
  นางสาวเสาวคนธ ์นุชจนัทร ์484501250 50 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์ประกอบทรพัย ์484501251 51 
  นางสาวแสงดาว กจิปราชญ ์484501252 52 
  นางสาวอรนุช บตุรดามา 484501253 53 
  นางสาวอรพรรณ เขนยองิ 484501254 54 
  นางสาวอรพนิ เหมอืนเกต ุ484501255 55 
  นางสาวอษุณีย ์รมิธรีะกลุ 484501256 56 
  นางสาวอษุา สระทองลนั 484501257 57 
  นางสาวศยิามล พลายละหาร 484501258 58 
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