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รุน่ 501 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ ญาตคิาํ 504501201 1 
  นายกฤษดา ม่วงนอ้ย 504501202 2 
  นางสาวขนิษฐา โอสถ 504501203 3 
  นายคทาวธุ รตันสวุรรณ 504501204 4 
  นางสาวจนัทมิา ดอนนุ่มไพร 504501205 5 
  นางสาวณัฐกานต ์เนียมเพราะ 504501206 6 
  นางสาวชบาทอง เพชรม่อม 504501207 7 
  นางสาวชลธชิา ยอดธรรม 504501208 8 
  นางสาวนิธนัินท ์ภมูอิกัโข 504501210 9 
  นางสาวณิชนันทน ์มาตะโก 504501211 10 
  นางสาวณีรนุช ภาพพูลไพร 504501212 11 
  นางสาวทฤษฎ ีภคัมาน 504501213 12 
  นางสาวทศันีย ์กระตา่ยทอง 504501214 13 
  นางสาวทพิวลัย ์ผลวเิศษชยักลุ 504501215 14 
  นายธนาศลิป์ มงคลรตันาศริ ิ504501216 15 
  นางสาวนารถนัดดา เกษมศกัดิ ์504501217 16 
  นางสาวนิลเนตร วงคม์ณี 504501218 17 
  นางสาวนํา้ทพิย ์พุทธมนตพ์ทิกัษ ์504501219 18 
  นางสาวบงัอร บญุเรอืง 504501220 19 
  นางสาวบปุผา ภรูวิฑัฒโน 504501221 20 
  นางสาวประไพพร จนัทรเ์รอืง 504501222 21 
  นางสาวปรศินา ชมภนุูช 504501223 22 
  นางสาวปัทมา ฝาพบั 504501224 23 
  นางสาวปิยนุช มงัคลรงัษ ี504501225 24 
  นางสาวผึง้นภา อิม่สาํราญรชัต ์504501226 25 
  นางสาวพรทพิย ์โมค ี504501227 26 
  นางสาวพรรณทพิย ์นุชเจรญิ 504501228 27 
  นางสาวพมิพลิา จงัพานิช 504501229 28 
  นางสาวภรณท์พิย ์บตุรตา 504501230 29 
  นางสาวภทัรา บญุขจาย 504501231 30 
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  นางสาวมลัลกิา กาญจนครฑุ 504501232 31 
  นางสาวมนิตรา หนูเรขา 504501233 32 
  นางสาวระชา บญุประจาํ 504501234 33 
  นางสาววลิาวลัย ์สญุจริตัน ์504501235 34 
  นางสาวลกัขณา เณรเกดิ 504501236 35 
  นางสาววรรณพร วเิศษสวุรรณ ์504501237 36 
  นางสาววรรณา ใยบญุม ี504501238 37 
  นางสาววนัเพ็ญ ดเีลศิ 504501240 38 
  นางสาววมิลทพิย ์คุม้จนิดา 504501242 39 
  นางสาวศศภิา ไชคาํภา 504501243 40 
  นางสาวศริกิาญจน ์ตนัสรุยิา 504501244 41 
  นางสาวศริวิรรณ สขุสมกจิ 504501245 42 
  นางสาวสยามล อนิจงกล 504501246 43 
  นายสทิธชิยั ทวศีกัดิพ์จน ์504501247 44 
  นางสาวสริขิวญั แซเ่หลีย่ว 504501248 45 
  นางสาวสจุติรา พรหมประสทิธิ ์504501249 46 
  นางสาวสธุาสนีิ เย็นกาย 504501250 47 
  นางสาวสนุทร ีปานดยีิง่ 504501251 48 
  นางสาวสปุราณี รอดดอนไพร 504501252 49 
  นางสาวสพุตัรา โมกสขุ 504501253 50 
  นางสาววภิาพร ลิม้ธนทรพัย ์504501254 51 
  นางสาวสภุาภรณ ์เผอืกผกา 504501255 52 
  นางสาวฐภิาพรรณ ธาํรงนันทพิฒัน ์504501256 53 
  นางสาวสรุรีตัน ์ธวชัชยั 504501257 54 
  นางสาวสวุรรณนิสา เขยีวมา 504501258 55 
  นายอนุชติ มาผาสขุ 504501259 56 
  นางสาวอภญิญา ปทมุสตูร 504501260 57 
  นางสาวอรนลนิ จานทอง 504501261 58 
  นางสาวอรนุช โหมดงาม 504501262 59 
  นางสาวอรวรรณ ยิม้หอม 504501263 60 
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  นางสาวองัคณา ภูพุ่่มศร ี504501264 61 
  นางสาวอําพร วงเวยีน 504501265 62 
  นางสาวอดุมศร ีบตุรพา 504501266 63 
  นางสาวอุ่นเรอืน เขยีวแกว้ 504501267 64 
  นางสาวเกศนีิ บตุรพา 504501268 65 
  นางสาวเบญจวรรณ บญุเกดิ 504501269 66 
  นางสาวเอมอร เขยีวอ่อน 504501270 67 
  นางสาวประภาศร ีแซเ่ตยีว 504501272 68 
  นางสาวศศธิร เนียมหอม 504501273 69 
  นายอรรคภทัร ์แน่งแหยม 504501274 70 
  นางสาวปรยีา เย็นสบาย 504501275 71 

7
 

6
 

6 ชา
 

ค
 
หญิ

 
คน รว

 
ค

 

3/3 Page 22/10/2561 10:55  


