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รุน่ 491 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกรรณิกา ซุย่หริญั 494501201 1 
  นายกฤษฎา วงศอ์กัษร 494501202 2 
  นางสาวกฤษณา จนัทรท์อง 494501203 3 
  นายกฤษดา วนัทา 494501204 4 
  นางสาวกิง่เกศ สามงามน่ิม 494501205 5 
  นางสาวเกศนีิ แตงออ่น 494501206 6 
  นางสาวเกษร ธบิด ี494501207 7 
  นางสาวขวญัใจ ฮวบนิล 494501208 8 
  นางสาวจติรา พระม่วง 494501209 9 
  นางสาวจติรณีิ พูลชนะ 494501210 10 
  นางสาวชมภนุูช ทรพัยม์าก 494501211 11 
  นางสาวชลธชิา เนียมรกัษา 494501212 12 
  นางสาวญานิศา มานะงาม 494501213 13 
  นางสาวฐติริตัน ์รตันผล 494501214 14 
  นางสาวณัชชา สรุยิาศรสีกลุ 494501215 15 
  นางสาวพมิพรรณ สระทองหยอม 494501216 16 
  นางสาวเดอืนเพ็ญ ตงุคณาคร 494501217 17 
  นางสาวทศพร แสนคาํ 494501218 18 
  นางสาวทศันีย ์หลวงราม 494501219 19 
  นางสาวทพิวรรณ นิลด ี494501220 20 
  นางสาวธชัพรรณ อนิพ่วง 494501221 21 
  นางสาวนฤมล ป่ินตบแตง่ 494501222 22 
  นางสาวนฤมล อนิทรพ์ลบั 494501223 23 
  นางสาวนันทวนั ชว่งช ู494501224 24 
  นางสาวนิตยา เวชกามา 494501225 25 
  นางสาวเบญจมาศ หอ้ยมาล ี494501226 26 
  นางสาวพรทวิา ปัญญารกัษ ์494501227 27 
  นางสาวพรสริ ิหนูมานอ้ย 494501228 28 
  นางสาวพชัราภรณ ์สขุเกษม 494501229 29 
  นางสาวพกิลุ ธญัรตันศรสีกลุ 494501230 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวพมิพนิ์ภา บวัลํา้เลศิ 494501231 31 
  นางสาวเพ็ญพกัตร ์วาสายุง 494501232 32 
  นางสาวมณีนุช ทองดอนพุ่ม 494501233 33 
  นายยุทธนา สทุธเิกษมวบิลูย ์494501234 34 
  นางสาวรสสคุนธ ์พรหมมา 494501235 35 
  นางสาวรชัดา สระศรสีม 494501236 36 
  นางสาวรฐัตญ์า ศรศีกัดา 494501237 37 
  นางสาวรตันา รอดภยั 494501238 38 
  นางสาววรญัญา พงษศ์กัดิข์จร 494501239 39 
  นางสาววนัทนีย ์พวงศริ ิ494501240 40 
  นางสาววภิาศณีิ คาํปาน 494501241 41 
  นางสาวศรินิทพิย ์วงศาโรจน ์494501242 42 
  นางสาวศริพิร เทศเจรญิ 494501243 43 
  นางสาวศริลิกัษณ ์วาสยศ 494501244 44 
  นายสถาพร อู่ตะเภา 494501245 45 
  นางสาวอตภิา ตนัสรุยิา 494501246 46 
  นางสาวสริมิาส สจุจติรจ์ลู 494501247 47 
  นางสาวสริยิา ประสตูรแ์สงจนัทร ์494501248 48 
  นางสาวสริริตัน ์เกดิเจรญิ 494501249 49 
  นางสาวสชุาดา แสงจนัทร ์494501250 50 
  นางสาวสภุาพร รปูสงู 494501251 51 
  นางสาวสภุาวณีิ ปีมณี 494501252 52 
  นางสาวสรุรีตัน ์ภษูาทอง 494501253 53 
  นางสาวโสภา แซล่ ี494501254 54 
  นางสาวหน่ึงฤทยั ศรสีงัวาลย ์494501255 55 
  นางสาวหรรษา พนัธพ์ชื 494501256 56 
  นางสาวอมราภรณ ์แววตา 494501257 57 
  นางสาวอรพนิท ์อนิทะชยั 494501258 58 
  นางสาวอจัฉรา จนิดาพรม 494501259 59 
  นางสาวอําภา วเิศษ 494501260 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวแอนนา สขุสมบตั ิ494501261 61 
  นางสาวกาญจนา พศิยิง่ศลิป์ 494501262 62 
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