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รุน่ 511 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 7067 อ. สมใจ เภาดว้ง 
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกพร ท่าใหญ ่514501101 1 
  นางสาวกรรณิกา ชาทนั 514501102 2 
  นางสาวกฤษณา ใจตรง 514501103 3 
  นางสาวกญัญาณัฏฐ ์ฟักแกว้ 514501104 4 
  นางสาวกาญจนา จนัทรท์องม่วง 514501105 5 
  นางสาวกาญจนา นอ้ยหรุน่ 514501106 6 
  นางสาวกาญจนา เกลาเกลีย้ง 514501107 7 
  นางสาวขวญัตา รปูสงู 514501108 8 
  นางสาวคมสดุา จนัหอม 514501109 9 
  นางสาวจนัทรา เกตพุุ่ม 514501110 10 
  นางสาวสธุาสณีิ สระทองทราย 514501111 11 
  นายทชัชกร มณีกจิ 514501112 12 
  นางสาวจฑุาทพิย ์จนัทรโ์พธิ ์514501113 13 
  นางสาวฉววีรรณ อยู่ออ่น 514501114 14 
  นางสาวชนิดา อนิทรพ์ทิกัษ ์514501115 15 
  นางสาวชลลดา ชืน่บาล 514501116 16 
  นางสาวชวีรตัน ์ศรสีมวงษ ์514501117 17 
  นางสาวฑมิพกิา เหลา่สมิ 514501118 18 
  นางสาวดวงรตัน ์บญุประเสรฐิ 514501119 19 
  นางสาวธนาภรณ ์สบุรรเขยีว 514501120 20 
  นางสาวนฤนารถ จาบกนั 514501121 21 
  นางสาวนันทนา จกัรเพชร 514501122 22 
  นางสาวนัยนา แกว้คาํ 514501123 23 
  นางสาวนิตยา นามวงษ ์514501124 24 
  นางสาวนิภาวรรณ น่ิมโพธิท์อง 514501125 25 
  นางสาวนุสรา สวสัดิช์าต ิ514501126 26 
  นายบงัเอญิ กลิน่ขจร 514501127 27 
  นางสาวปรญีา ใจอารยี ์514501128 28 
  นางสาวปารฉัิตร ลอยฟู 514501129 29 
  นางสาวพรภมิล เต็มดวง 514501130 30 
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  นางสาวพชัรนิทร ์ศลิศร 514501131 31 
  นางสาวพมิพา พุคง 514501132 32 
  นางสาวมณฑา จนีอนงค ์514501133 33 
  นางสาวพฒันน์ร ีอู่ตะเภา 514501134 34 
  นางสาวรงัสมิา ฮกยนิด ี514501135 35 
  นางสาวฤทยัรตัน ์รฐัราช 514501136 36 
  นายวรพจน ์จุย้เพชร 514501137 37 
  นางสาววรรณา จอ้ยรอ่ย 514501138 38 
  นางสาววราพร ชืน่ณรงค ์514501139 39 
  นางสาววราภรณ ์งามประเสรฐิ 514501140 40 
  นางสาววลัยา วเิศษ 514501141 41 
  นางสาววกิานดา ภูเ่กดิ 514501142 42 
  นางสาววไิลรตัน ์เซ ีย่งหลวิ 514501143 43 
  นางสาวศศวิมิล สนิธพ 514501145 44 
  นางสาวศรินิภา กลิน่หอม 514501146 45 
  นางสาวศริพิร แซล่ิม้ 514501147 46 
  นางสาวสมฤทยั ศรอีนันต ์514501148 47 
  นางสาวสายชล แซจ่า๋ว 514501149 48 
  นางสาวสนีินาฏ กาญจนโรจน ์514501150 49 
  นายสขุสนัต ์หอมฟุ้ง 514501151 50 
  นางสาวนิษฐภ์สัสร ดอนไพรท ี514501152 51 
  นางสาวสนิุสา บญุชว่ย 514501153 52 
  นางสาวสพุร นอ้ยพทิกัษ ์514501154 53 
  นางสาวสภุาวด ีภมูอิาจ 514501155 54 
  นางสาวสรุารกัษ ์นํา้ใจด ี514501156 55 
  นางสาวหทยัพร แป้นจนัทร ์514501157 56 
  นายอนันตไ์พศาล คมัภรีส์ขุ 514501158 57 
  นางสาวอรพรรณ นรารตัน ์514501159 58 
  นางสาวอรสิา สามโพธิศ์ร ี514501160 59 
  นางสาวอารยีา สามป้ัน 514501161 60 
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  นางสาวอโณทยั บดุด ี514501162 61 
  นางสาวเบญจมาศ อยู่สวสัดิ ์514501163 62 
  นางสาวเพ็ญพกัตร ์สขุรุง่เรอืงชยั 514501164 63 
  นางสาวโสภดิา เอีย่มนุ่ม 514501165 64 
  นางสาวประภสัสร อว่มเครอื 514501166 65 
  นางสาวปวนีา เกษรสทิธิ ์514501167 66 
  นางสาวพริาวรรณ เป้ามา 514501168 67 
  นางสาวผานิตย ์จนัดารา 514501169 68 
  นางสาวอญัชล ีทพิยบ์ญุศร ี514501170 69 
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