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รุน่ 491 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกติต ิชา้งโก 494447201 1 
  นางสาวจตพุร ถอืเย็น 494447202 2 
  นางสาวจนัทนี ลาํวไิล 494447203 3 
  นางสาวจติรา ศรคีนัทะรกัษ ์494447204 4 
  นางสาวจรีะนันท ์อยู่บญุ 494447205 5 
  นางสาวจฑุารตัน ์วฒันะชยั 494447206 6 
  นางสาวจฬุารตัน ์สงัขท์อง 494447207 7 
  นางสาวชนิดา ชสูรูย ์494447208 8 
  นางสาวชืน่นภา เย็นใจด ี494447209 9 
  นางสาวชตุมิา สระทองคาํ 494447210 10 
  นางสาวฐาปนีย ์จนัอนุกาญน ์494447211 11 
  นายณัฐวฒุ ิอํายะศริ ิ494447212 12 
  นางสาวณิชกมล สขุโพธิเ์พชร 494447213 13 
  นายทติยธ์พงษ ์เทพกจิ 494447214 14 
  นายวรทิธิ ์พานแกว้ 494447215 15 
  นางสาวธนพร ยนืยงค ์494447216 16 
  นายธเนศ วเิศษสงิห ์494447217 17 
  นางสาวธญัญารตัน ์หลาบงาม 494447218 18 
  นางสาวธดิารตัน ์เกือ้สม 494447219 19 
  นางสาวนพมาศ สงิหโ์ตทอง 494447220 20 
  นางสาวนาถนร ีคลา้ยล ี494447221 21 
  นางสาวนิชนันท ์สทิธโิชค 494447222 22 
  นางสาวนุชวด ีรกับ่อพลบั 494447223 23 
  นางสาวนุสรา อ่วมดสีดุ 494447224 24 
  นางสาวภาสส์ณีิ โตจติร 494447225 25 
  นางสาวผ่องศร ีจนัช ู494447226 26 
  นายพงศก์ฤต ิศรกีก๊เจรญิ 494447227 27 
  นางสาวพชัรนิทร ์กลอ่มจติ 494447228 28 
  นางสาวพชัรนิทร ์ฤทธิส์าํเรจ็ 494447229 29 
  นางสาวพไิลพร หติเพชร 494447230 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวรตันาภรณ ์บญุรตันไพศาล 494447231 31 
  นางสาววรรณพร สวุรรณเดช 494447232 32 
  นางสาววรรณี กลิน่เมอืง 494447233 33 
  นางสาววชัร ีอนุทโุร 494447234 34 
  นางสาววนัวสิา บวัทอง 494447235 35 
  นางสาววภิาภรณ ์พุ่มสงวน 494447236 36 
  นางสาววรีายา ปาวไิลย ์494447237 37 
  นายศรณัยู มาทพั 494447238 38 
  นางสาวศรไีพร สนพมิพ ์494447239 39 
  นางสาวโศรดา แซจ่งึ 494447240 40 
  นางสาวสมรกั จนัทรท์รง 494447241 41 
  นางสาวสวญัญา ยิง่รตัน ์494447242 42 
  นางสาวสาลนีิ นาคละมยั 494447243 43 
  นางสาวสนีินาฏ พุมมา 494447244 44 
  นายสทุธชิยั ยิม้นอ้ย 494447245 45 
  นางสาวสภุตัรา แซว่อ่ง 494447246 46 
  นางสาวสมุล บวัคลี ่494447247 47 
  นางสาวหทยัทพิย ์จติราพเินตร 494447248 48 
  นางสาวหทยัรตัน ์เปรมเผือ่น 494447249 49 
  นายศวิรชั มกีํา่ 494447250 50 
  นางสาวอนุสรา ชณิวงษเ์กต ุ494447251 51 
  นางสาวณภทัร ์ภทัราปภาพงศ ์494447252 52 
  นางสาวอรจริา แกว้มา 494447253 53 
  นางสาวอรนุช ศริวินั 494447254 54 
  นางสาวอรวรรณ เกดิโถ 494447255 55 
  นางสาวอวกิา ทองชยัเดช 494447256 56 
  นายอาณัต ิศรคีาํทา 494447257 57 
  นางสาวอาภรณ ์ทองรอ้ยยศ 494447258 58 
  นางสาวอําภา สงัขท์อง 494447259 59 
  นางสาวฐริตันต์ฌิา ศริพินาวาสน ์494447260 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายเอกชยั บญุครอง 494447261 61 
  นางสาววารกิา ศขุยนื 494447262 62 
  นางสาวณัฐนันท ์ธนัตวรานนท ์494447263 63 
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