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รุน่ 491 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ ฉิมพบิลูย ์494501301 1 
  นางสาวกญัญามล น่ิมนอ้ย 494501302 2 
  นางสาวกาญจนา เถือ่นวงศ ์494501303 3 
  นางสาวกาญจนา บตุรนํา้เพชร 494501304 4 
  นางสาวขวญัชนก สรอ้ยสวุรรณ 494501305 5 
  นางสาวแคทลยีา สทิธฤิกษ ์494501306 6 
  นางสาวจนัจริา บษุราคมักลุ 494501307 7 
  นางสาวจติรา เงาฉาย 494501308 8 
  นางสาวจนิตรา สขุอนิทร ์494501309 9 
  นางสาวจริาพร ผ่องศร ี494501310 10 
  นายจรีวฒัน ์คชชา 494501311 11 
  นางสาวชลกาญจน ์พ่วงเป่ียม 494501312 12 
  นางสาวชวีนั สงคอ์บุล 494501313 13 
  นางสาวณัฐฐนัินท ์ป้องสา 494501314 14 
  นางสาวณัฐธดิา พระบญุม ี494501315 15 
  นางสาวณัฐนิตา ผาสกุตร ี494501316 16 
  นางสาวดวงพร ร ืน่นาค 494501317 17 
  นางสาวตะวนัฉาย ศรพีรม 494501318 18 
  นางสาวทดัเดอืน พนัธห์ุน่ 494501319 19 
  นางสาวธนิสร กนัเกตแุกว้ 494501320 20 
  นางสาวธดิาเดยีว เจรญิมติร 494501321 21 
  นางสาวธดิารตัน ์ดสุรกัษ ์494501322 22 
  นางสาวนพนิอร สาํราญจติร 494501323 23 
  นางสาวน่ิมนวล ศลิาวงษ ์494501324 24 
  นางสาวนิสารตัน ์อนัวจิติร 494501326 25 
  นางสาวเนตรนภา ผุสด ี494501327 26 
  นางสาวบษุบา จลุปาน 494501328 27 
  นางสาวพนิตนันท ์แซล่ิม้ 494501329 28 
  นายพลวฒัน ์ปฐมมาณิศ 494501330 29 
  นางสาวภาคนีิ หลาํจนัทร ์494501331 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวภาวนีิ อนิทรค์ลา้ 494501332 31 
  นางสาวภญิญาพชัญ ์จาํปาทอง 494501333 32 
  นางสาวมนัสว ีทองคง 494501334 33 
  นางสาวมณัฑนา มจีนัทร ์494501335 34 
  นางสาววรรณภา กพุาพนัธ ์494501336 35 
  นางสาววรรณภา พวงทพิย ์494501337 36 
  นางสาววนัเพ็ญ แกว้วงษก์ร 494501338 37 
  นางสาววรนิกาญจน ์ชนะศรโียธนิ 494501339 38 
  นางสาววลัยา เช ีย่วชาญ 494501340 39 
  นางสาววลัยา วงษส์กลุ 494501341 40 
  นางสาววารติา พุกเปลีย่น 494501342 41 
  นางสาววภิาวรรณ งุ่ยไก ่494501343 42 
  นางสาววภิาวรรณ เสยีงไพเราะ 494501344 43 
  นางสาววลิาสนีิ จอมพล 494501345 44 
  นางสาววสิา นุชนงค ์494501346 45 
  นางสาวศรปีระภา ศรสีรรพางค ์494501347 46 
  นางสาวศศปิระภา สรสชุาต ิ494501348 47 
  นางสาวศวิะภา ไชโย 494501349 48 
  นางสาวศภุานิช ศรนีวล 494501350 49 
  นางสาวสาธยิา มากเหลอื 494501351 50 
  นายสามารถ จุย้เพชร 494501352 51 
  นางสาวณัฐธนภสัสร ์สธุาพจน ์494501353 52 
  นางสาวสจุกิา จติรมณี 494501354 53 
  นางสาวสชุาดา วงษะโท 494501355 54 
  นางสาวสพุรรณี พศิวงษ ์494501356 55 
  นางสาวสภุาพร บญุหนุน 494501357 56 
  นางสาวอนุสรา ดคีาํ 494501358 57 
  นางสาวออฤด ีนามสวสัดิ ์494501359 58 
  นางสาวองัคณา เกา้ลิม้ 494501360 59 
  นางสาวอญัชล ีโสไกร 494501361 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวอมัพกิา โตทอง 494501362 61 
  นางสาวอาภสัรา สขุศร ี494501363 62 
  นางสาวอาภาพร แซอุ่น่ 494501364 63 
  นางสาวอําพลิา การเรว็ 494501365 64 
  นางสาวอําไพ แสงมาลา 494501366 65 
  นางสาวจฑุามาศ ลกัพทิกัษ ์494501367 66 
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