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รุน่ 491 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ แซล่ิม้ 494447101 1 
  นางสาวกญัญา นาโพธิ ์494447102 2 
  นายกาํธร กลิน่ถนอม 494447103 3 
  นางสาวกลุพมิล กจิเรอืงโรจน ์494447104 4 
  นางสาวจรรยาพร พยาเครอื 494447105 5 
  นางสาวจารวุรรณ สระทองหน 494447106 6 
  นางสาวจติรา จนัทรฉ์าย 494447107 7 
  นางสาวชนัญชติา สพีราย 494447108 8 
  นางสาวจริาภรณ ์กาํมา 494447109 9 
  นางสาวจฑุามาศ เทยีนดอนไพร 494447110 10 
  นางสาวจฑุามาศ อนิทป่ิน 494447111 11 
  นางสาวดารารตัน ์คนทด 494447112 12 
  นางสาวดาลดั ไพรงาม 494447113 13 
  นางสาวธติมิา วริยิพรสวสัดิ ์494447114 14 
  นางสาวนํา้ฝน ผจญทรพรรค 494447115 15 
  นางสาวเบญจา บญุเกดิ 494447116 16 
  นางสาวปรชีญา อนิทนชติจุย้ 494447117 17 
  นางสาวปารฉัิตร เฉียวฉาย 494447118 18 
  นางสาวปารฉัิตร สมิมา 494447119 19 
  นางสาวป่ินรุง้ เบา้มงคล 494447120 20 
  นางสาวพรพมิล บญุปลกู 494447121 21 
  นางสาวพชัร ีตนัรนิ 494447122 22 
  นางสาวพชัร ีรอดรตัน ์494447123 23 
  นางสาวเพ็ญวไิล มใิย 494447124 24 
  นางสาวมนิทรต์รา มั่นงาน 494447125 25 
  นายยุทธพงษ ์เถมลิศริ ิ494447126 26 
  นางสาวรตัตยิา สวา่งรุง่โรจนช์ยั 494447127 27 
  นางสาวรุง่รตัน ์แกว้ไทรนันท 494447128 28 
  นางสาววรนุช อยู่พะเนียด 494447129 29 
  นางสาววรรณวสิาข ์สมบรูณ ์494447130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาววรรณิศา ทองสขุ 494447131 31 
  นางสาววรรณวษิา งามขาํ 494447132 32 
  นางสาววราภรณ ์โมช้บุศร 494447133 33 
  นายวสนัต ์เขม่นมอง 494447134 34 
  นางสาวปณิชา ป่องเป็น 494447135 35 
  นางสาววนัวสิาข ์พงษบ์วัทอง 494447136 36 
  นางสาววาสนา สบืดา 494447137 37 
  นายวทิวสั ไทรชมภ ู494447138 38 
  นางสาววภิารตัน ์นุชอิม่ 494447139 39 
  นางสาววศินี เฮงจาํรสั 494447140 40 
  นายวรีชาต ิพจนฉ์ายศริ ิ494447141 41 
  นายวฒุนัินท ์คงทรพัย ์494447142 42 
  นางสาวศนัสนีย ์ภศูร ี494447143 43 
  นางสาวศรินิภา ฉายผ่องพรรณ 494447144 44 
  นางสาวสกุญัญา ระยา้ยอ้ย 494447145 45 
  นางสาวสจุติรา ชนุเกษา 494447146 46 
  นางสาวสชุรีา มั่นมาก 494447147 47 
  นางสาวสภุดิา ชืน่ตะโก 494447148 48 
  นายสมุติร แสนคาํ 494447149 49 
  นางสาวสรุรีตัน ์สามงามศร ี494447150 50 
  นายโสภณ ยงักองแกว้ 494447151 51 
  นางสาวอณัศยา พวงสาํล ี494447152 52 
  นางสาวอจัฉราภรณ ์กาญจนกนัต ิ494447153 53 
  นางสาวอญัชล ีศาลา 494447154 54 
  นางสาวอารติา นํา้เพชร 494447155 55 
  นางสาวอารศิา จนัปล ี494447156 56 
  นางสาวกรีตยิา มนิีลด ี494447157 57 
  นางสาวชนิกานต ์ใจซือ่กลุ 494447158 58 
  นายเอกพจน ์ประจาํเมอืง 494447159 59 
  นางสาวสชุาวด ีเข็มทอง 494447160 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาววนัทนา สระทองออ้ย 494447161 61 
  นางสาวศริลิกัษณ ์เดชา 494447162 62 
  นางสาวสพุตัรา ป่ินแกว้ 494447163 63 

6
 

5
 

9 ชา
 

ค
 
หญิ

 
คน รว

 
ค

 

3/3 Page 22/10/2561 10:51  


