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รุน่ 511 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4050 อ. พมิพน์ารา พบูิลจริะกานต ์
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ บญุนิต 514501201 1 
  นางสาวกรรณิการ ์ลขิติตนมงคล 514501202 2 
  นายกลา้ณรงค ์องัซอ้น 514501203 3 
  นางสาวกนัทมิา ศรสีกุใส 514501204 4 
  นางสาวกาญจนา จาํปีเรอืง 514501205 5 
  นางสาวกาญจนา อดุมวฒันะ 514501206 6 
  นางสาวกติตยิา วงษเ์ครอืยศ 514501207 7 
  นางสาวคณางค ์แสงทรวง 514501208 8 
  นางสาวจนัทนา อยู่นาน 514501209 9 
  นางสาวจนัทมิา แกว้สมบตั ิ514501210 10 
  นางสาวจติราพร ประมูลทอง 514501211 11 
  นางสาวจรีะนันท ์ผวิงาม 514501212 12 
  นางสาวจฑุาภรณ ์บญุทว้ม 514501213 13 
  นางสาวชญานิศ บวัทอง 514501214 14 
  นายชาญวทิย ์ชมดารา 514501216 15 
  นางสาวญาณีนารถ ตา่ยคนอง 514501217 16 
  นางสาวณัตฐา คาํจนัทร ์514501218 17 
  นางสาวทพิวรรณ ไชยมาลา 514501219 18 
  นายธรีวฒุ บรสิทุธิ ์514501220 19 
  นางสาวนัฎวด ีสขุสดเขยีว 514501221 20 
  นางสาวนัยนา จอ้ยหลอ่ย 514501222 21 
  นางสาวนาตยา ทองดอนพุ่ม 514501223 22 
  นางสาวนิตยา แกว้คาํหา 514501224 23 
  นางสาวนิศารตัน ์แกลว้กลา้ 514501225 24 
  นางสาวนอ้งใหม่ สทุนต ์514501226 25 
  นางสาวปรศินา สถติทรพัย ์514501227 26 
  นางสาวปัทมาภรณ ์จนัทรก์มิฮะ 514501228 27 
  นางสาวปารชิาต ิไพบลูย ์514501229 28 
  นางสาวพรรณิดา เทพจนัตา 514501230 29 
  นางสาวพชัร ีประยูรวงค ์514501231 30 
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  นางสาวภทัราภรณ ์พมิพแ์กว้ 514501232 31 
  นางสาวมณีรตัน ์ป้ันประดบั 514501233 32 
  นางสาวรววีรรณ จิว๋พลบั 514501234 33 
  นางสาวฤกษท์พิย ์ภาถรี ์514501235 34 
  นางสาววนัสบด ีกลิน่สงิห ์514501236 35 
  นางสาววรรณวศิา พนัยโุดด 514501237 36 
  นางสาววรรณิสา รอดมาก 514501238 37 
  นางสาววราพรรณ อนิหงษา 514501239 38 
  นางสาววราภรณ ์ชมบา้นแพว้ 514501240 39 
  นางสาววาลกิา กานตต์วิรรณ 514501241 40 
  นางสาววภิาณี สภุานิล 514501242 41 
  นางสาววไิลวรรณ ชาวสวนเจรญิ 514501243 42 
  นางสาวศศมิา ฉายลิม้ 514501244 43 
  นายศกัดิด์า ตุม้แชม่ 514501245 44 
  นางสาวศริพิร นวมพราหม 514501246 45 
  นางสาวศริริตัน ์หว้ยหงษท์อง 514501247 46 
  นางสาวสมสมร จนีอิม่ 514501248 47 
  นางสาวสาวติร ีเจรญิสขุ 514501249 48 
  นางสาวสกุญัญา ดาวรุง่ 514501250 49 
  นางสาวสญุาณี จนัทรโ์อกลุ 514501251 50 
  นางสาวสนิุสา โซวเซง็ 514501253 51 
  นางสาวสภุทัรา ผูม้จีรรยา 514501254 52 
  นางสาวสมุาล ีศรทีอง 514501255 53 
  นางสาวสรุพีร พวงทอง 514501256 54 
  นางสาวหทัยา อยัอารยี ์514501257 55 
  นางสาวอภญิญา ยนิด ี514501258 56 
  นางสาวอรวรรณ สญูสิน้ภยั 514501259 57 
  นางสาวองัศมุาล ีอารยีช์น 514501260 58 
  นายอดุมทรพัย ์มูลทองนอ้ย 514501261 59 
  นางสาวเพานิภา ดว้งทา 514501263 60 
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  นางสาวแพรวพลอย สรรสม 514501264 61 
  นางสาวศรปีระภา พนัธด์วง 514501265 62 
  นายพสิทิธ ์สขุะเกต ุ514501266 63 
  นางสาววารณีุ แสนยอดเรอืน 514501267 64 
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