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รุน่ 491 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกกานต ์วฒันะ 494501101 1 
  นางสาวกรรณิการ ์ลิม้ประจนัทร ์494501102 2 
  นางสาวกรวกิา ศลิปชยั 494501103 3 
  นางสาวกติพิร แสงสดุ 494501104 4 
  นางสาวขนิษฐา ฤทธจินัทร ์494501105 5 
  นายคฑาวธุ พุทธสิาวงศ ์494501106 6 
  นางสาวจารวุรรณ เกยีรตนิฤยุทธ 494501107 7 
  นางสาวจริาภรณ ์เหลอืงวสิฐิกลุ 494501108 8 
  นางสาวจรีาพร บรรเทาทกุข ์494501109 9 
  นางสาวจฑุารตัน ์จนัทร 494501110 10 
  นางสาวชนิศา บญุวงษ ์494501111 11 
  นายณัฐพล เธอสระนอ้ย 494501112 12 
  นางสาวดวงพร ขนุนุชนารถ 494501113 13 
  นางสาวดวงพร พรอ้มมงคล 494501114 14 
  นางสาวตรชีฎาพร ขาํสวุรรณ 494501115 15 
  นางสาวทพิยวรรณ สงิโส 494501116 16 
  นางสาวทวิาพร สวา่งวฒันเศรษฐ ์494501117 17 
  นางสาวเทยีมใจ เอีย่มพญา 494501118 18 
  นางสาวธนิษฐา นาคสวุรรณ 494501119 19 
  นางสาวธญัวรรณ ศษิยโ์รจนฤทธิ ์494501120 20 
  นางสาวนัฐนิชา คิว้เทีย่ง 494501121 21 
  นางสาวนาถยา อัน้จกุฉุน 494501122 22 
  นางสาวนิตยา ลาเคน 494501123 23 
  นางสาวนิตยา แอยอด 494501124 24 
  นางสาวนิภา กลา้หาญ 494501125 25 
  นางสาวนิรมล โชคธนานนท ์494501126 26 
  นางสาวนุศรา ป้อมนอ้ย 494501127 27 
  นางสาวเนตรชนก เพิม่สนิ 494501128 28 
  นางสาวบงกช มศีร ี494501129 29 
  นางสาวบษุยา แกว้มรกฎ 494501130 30 
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  นางสาวเบญจวรรณ พนัยุโดด 494501131 31 
  นางสาวปวณีา เจยีมบรรจง 494501132 32 
  นางสาวพรทพิย ์ลอืเวศยว์ณิช 494501133 33 
  นางสาวพชัรนิทร ์วบิลูยศ์กัดิ ์494501134 34 
  นางสาวพมิพพ์ร แน่นสภุาภาพ 494501135 35 
  นางสาวพริาวรรณ เพิม่ลาภทพิยม์นต ์494501136 36 
  นายไพรชั เนตเิจยีม 494501137 37 
  นางสาวธญัญธ์ชิา วงษศ์รเีจรญิ 494501138 38 
  นางสาวมารษิา แซล่อ้ 494501139 39 
  นางสาวมนิตรา เข็มเจรญิ 494501140 40 
  นางสาวรตัตกิาล เปลีย่นผดงุ 494501141 41 
  นางสาวรุง่ทพิย ์เกษมจติ 494501142 42 
  นางสาวรุง่ทวิา หุ่นรปูหลอ่ 494501143 43 
  นางสาวลดัดา เพ็งภญิโญ 494501144 44 
  นางสาววรรณพร วเิศษสวุรรณ ์494501145 45 
  นางสาววรรณิศา ฟักประไพ 494501146 46 
  นางสาววนัด ีเจมิจวง 494501147 47 
  นางสาววภิาว ีศรภีกัด ี494501148 48 
  นางสาววมิลรตัน ์ประเสรฐิเจรญิศร ี494501149 49 
  นางสาวศรินิาถ เวยีงยงั 494501150 50 
  นางสาวศริริดา คงคารตัน ์494501151 51 
  นางสาวสกณุา สนธริกัษ ์494501152 52 
  นายสนัตสิขุ ทว้มเทยีบ 494501153 53 
  นายภทัรพล ยศวชิยั 494501154 54 
  นางสาวสริขิวญั ยนิด ี494501155 55 
  นางสาวสจุติรา จลุเวช 494501156 56 
  นางสาวสทุธนีิ ชาํนาญด ู494501157 57 
  นางสาวสทุธนีิ ปินะทาโน 494501158 58 
  นางสาวสนิุสา คนยงค ์494501159 59 
  นางสาวสภุาพร เย็นธะทา 494501160 60 
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  นางสาวสภุาภรณ ์ภมุรนิทร ์494501161 61 
  นางสาวสรุรีตัน ์ชงิช ู494501162 62 
  นางสาวแสงระว ีสรินิราพรรณ 494501163 63 
  นางสาวอภสันันท ์จโิรจชยัวงษ ์494501164 64 
  นางสาวอรพรรณ ตว่นกลิน่คง 494501165 65 
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