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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5124 อ. ปารชิาต ิ(พเิศษองักฤษ) 
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ ประสงคโ์ชคนําชยั 524501101 1 
  นางสาวกมลรตัน ์เทพสถติยศ์ลิป์ 524501102 2 
  นางสาวกนัยารตัน ์ทองงาม 524501103 3 
  นางสาวกาญจนา โพบาทะ 524501104 4 
  นางสาวกาญจนา ศริทิรพัย ์524501105 5 
  นางสาวกลุจริา เจยีมออ่น 524501106 6 
  นางสาวจงกลนี ศรสีมบตั ิ524501107 7 
  นางสาวจริาภรณ ์อนิทรพงษ ์524501108 8 
  นางสาวจรีนันต ์ปรุสิพนัธ ์524501109 9 
  นางสาวจฑุามาศ ดอกนาค 524501110 10 
  นางสาวชชัวลิา คงปรพีนัธุ ์524501111 11 
  นางสาวณัฐชา อนิทองนอ้ย 524501112 12 
  นางสาวดวงหทยั  โสดาทพิย ์524501113 13 
  นางสาวทศันีย ์จนัทรล์อง 524501114 14 
  นางสาวธนิสา แซอ่ึง๊ 524501115 15 
  นางสาวนงนุช จงอารยะปัญญา 524501116 16 
  นางสาวนภาภรณ ์ชสูขุ 524501117 17 
  นางสาวนัฎฐา มั่นคง 524501118 18 
  นายนิพนธ ์ลิม้กติตเิจรญิ 524501119 19 
  นางสาวนํา้ฟ้า นาคสงค ์524501120 20 
  นางสาวปภสัรา ชวูงษ ์524501121 21 
  นางสาวประภาพรรณ ศรบีญุรอด 524501122 22 
  นางสาวปรณิาห ์ทศบศุย ์524501123 23 
  นางสาวปัณยตา มงักโรทยั 524501124 24 
  นางสาวปารชิาต ิแกว้เมฆ 524501125 25 
  นางสาวผุสด ีดอนพรหม 524501126 26 
  นางสาวพรพมิล สวุรรณบบุผา 524501127 27 
  นางสาวพชัราภรณ ์พลอยเจิง่ 524501128 28 
  นางสาวพมิประภา พึง่ผนั 524501129 29 
  นางสาวภาวณีิ ยมดว้ง 524501130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวยุวด ีสมคดิ 524501131 31 
  นางสาวรชันี เจรญิลาภ 524501132 32 
  นางสาวรุง่ทพิย ์แสงจนัทรฉ์าย 524501133 33 
  นางสาวรุง้ตะวนั ไทรโยควจิติร 524501134 34 
  นางสาววนิดา คาํกองแกว้ 524501135 35 
  นางสาววราพร ซงัทพิย ์524501136 36 
  นางสาววนัวสิาข ์ราชสหี ์524501137 37 
  นางสาววชิาดา อดุมเดช 524501138 38 
  นายวฑิรูย ์ยศวชิยั 524501139 39 
  นางสาววลิาวณัย ์เลง้คาํ 524501140 40 
  นางสาวศรเีพ็ญ พรหมโชต ิ524501141 41 
  นางสาวศริพิร ศรมีะณี 524501142 42 
  นายศวิดล แกน่ด ี524501143 43 
  นางสาวสรญา ไชยนิจ 524501144 44 
  นางสาวสาวติร ีอํ่าโต 524501146 45 
  นางสาวสชุาดา ไทยใหม่ 524501147 46 
  นางสาวสนีุย ์ทองคาํ 524501148 47 
  นางสาวสภุารตัน ์เทศแกว้ 524501149 48 
  นายสเุมธ ทมมดื 524501150 49 
  นางสาวอรชา บญุสวุรรณ ์524501151 50 
  นางสาวอรอมุา เสอืเฒ่า 524501152 51 
  นางสาวอจัฉรา ดอกไมแ้ยม้ 524501153 52 
  นางสาวอารรีตัน ์พมิพล์ ี524501154 53 
  นางสาวเพชร ีนิมติสมพร 524501156 54 
  นางสาวเหมอืนชนก คลงัสกลุ 524501157 55 
  นางสาวกนกพรรณ เรยีนทบั 524501158 56 
  นางสาววริญัญา เทยีนทอง 524501159 57 
  นางสาวสวุรรณา สรรพกจิโกศล 524501160 58 
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