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รุน่ 501 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกพร ศรเีฟือง 504501101 1 
  นางสาวกฤตยา จนัทรส์วา่ง 504501102 2 
  นางสาวกิง่กาญจน ์นาเอีย่ม 504501103 3 
  นางสาวขวญันภา แพรเขยีว 504501104 4 
  นางสาวจนัทรา นุชเครอื 504501105 5 
  นางสาวจนิตรา เพชรเทีย่ง 504501106 6 
  นายจรินันท ์แกว้ไทรอนิทร ์504501107 7 
  นางสาวชลธชิา พนัแสงทอง 504501108 8 
  นางสาวชนิรตัน ์หลกัเพชร 504501109 9 
  นางสาวฐติมิน น่ิมโพธิท์อง 504501110 10 
  นางสาวณิชา เรอืงฤทธิ ์504501112 11 
  นางสาวดวงนภา อทิธสิาร 504501113 12 
  นางสาวทอแสง ลนุีกลู 504501114 13 
  นางสาวทพิวรรณ ยนืยง 504501115 14 
  นางสาวธนัฎฐา เส็งสาย 504501116 15 
  นางสาวนฤมล ทรพัยม์ั่น 504501117 16 
  นางสาวนุสรา พาดคง 504501119 17 
  นางสาวนํา้ฝน แวน่ทอง 504501120 18 
  นางสาวบงัอร เกยีรตสิกลุทอง 504501121 19 
  นางสาวประวณีา ทองเมอืงหลวง 504501122 20 
  นางสาวปราณี สวสัดกิลุ 504501123 21 
  นางสาวปวณีา พศิแสนสวุรรณ 504501124 22 
  นางสาวปารชิาต ิกมิเปา 504501125 23 
  นางสาวปิยวรรณ กอแกว้ 504501126 24 
  นางสาวพรทพิย ์ศรสีขุ 504501127 25 
  นางสาวพรทวิา ศรฤีกษ ์504501128 26 
  นางสาวพชัรนิทร ์สง่เสรมิสทิธิ ์504501129 27 
  นางสาวพมิพพ์ร สาวแสง 504501130 28 
  นางสาวภรทพิย ์มงักะโรทยั 504501131 29 
  นางสาวภาวณีิ มวลจมุพล 504501132 30 
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  นางสาวมารสิา รามศร ี504501133 31 
  นางสาวยุพา ภูส่ม 504501134 32 
  นางสาวรชันี โพธิพ์นัศร ี504501135 33 
  นางสาวลลติา เหมอืนบดิา 504501136 34 
  นางสาววนาล ีจอ้ยรอ่ย 504501137 35 
  นางสาววรรณวศิา ช ัว่เอ ้504501138 36 
  นางสาววรรณี สง่เสรมิสทิธิ ์504501139 37 
  นางสาวชรณัยภทัร ์รวมชนอนุเคราะห ์504501140 38 
  นางสาววนัเพ็ญ อํ่าเอีย่ม 504501141 39 
  นางสาววจิติรา สามสาหรา่ย 504501142 40 
  นางสาวศศภิา เช ือ้นุ่น 504501143 41 
  นางสาวศนัสนีย ์โตทอง 504501144 42 
  นางสาวศริวิรรณ ป่ินสาย 504501145 43 
  นายสนธยา แจง้ธรรมมา 504501146 44 
  นายสหวสัส ์อภนิิหาร 504501147 45 
  นางสาวสนีินาถ ภชูยัสนิธุ ์504501148 46 
  นางสาวสกุญัญา สวุรรณประเสรฐิ 504501149 47 
  นางสาวสชุาดา สงิหค์า 504501150 48 
  นายสนุทร สระทองมา 504501151 49 
  นางสาวสนีุย ์สมานทรพัย ์504501152 50 
  นางสาวสพุรรษา สโุขทยั 504501153 51 
  นางสาวสภุาพร ป่ินเพชรรตัน ์504501154 52 
  นางสาวสภุาพรรณ เปาทุย้ 504501155 53 
  นายสรุกั พวงทรพัย ์504501156 54 
  นางสาวสรุรีตัน ์ทรงตอ่ศรสีกลุ 504501157 55 
  นางสาวสวุพชัร บตุรคาํ 504501158 56 
  นางสาวหทยัชนก เล็กประดบั 504501159 57 
  นางสาวอภญิญา กาบแกว้ 504501160 58 
  นายอมรรตัน ์สมสะอาด 504501161 59 
  นางสาวอรนิตย ์อรรถเนตร ์504501162 60 
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  นางสาวอรอมุา ตรยีสกลุ 504501164 61 
  นางสาวอจัฉรา อรณุวรรณ 504501165 62 
  นายอาํภาพร มุ่นพลาย 504501166 63 
  นางสาวอทุยัวรรณ เจรญิโตะ๊ 504501167 64 
  นางสาวเกศรา สามฉิมโฉม 504501168 65 
  นางสาวเทวภีรณ ์ท่านํา้ตืน้ 504501169 66 
  นางสาวเปรมใจ วงศส์ทุธิ ์504501170 67 
  นางสาวโชตริส จตพุรพมิล 504501171 68 
  นางสาวธนาภรณ ์ธนะวฒันานนท ์504501172 69 
  นางสาวฤดวีรรณ รตันสทิธิ ์504501173 70 
  นางสาวปรศินา ตะพงั 504501174 71 
  นางสาวพรพมิล เขยีวพร ิง้ 504501175 72 
  นางสาววชัรพีร ภมุรนิทร ์504501176 73 
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