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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6013 อ. ไพโรจน ์รม่บารม ี
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกอร เจรญิสขุ 524501201 1 
  นางสาวกฤตธชา คงอยู่สขุ 524501202 2 
  นางสาวกลัยรตัน ์อ่วมทบั 524501203 3 
  นายกติตศิกัดิ ์กํา่มอญ 524501204 4 
  นางสาวคณิตา ลิว่เวหา 524501205 5 
  นางสาวจริาภรณ ์แกว้ด ี524501207 6 
  นางสาวจรีพสัตร ์เลีย่นเพชร 524501208 7 
  นางสาวจตุนัินท ์ลิม้ประเสรฐิ 524501209 8 
  นางสาวชารญีา เอีย่มประดษิฐ ์524501210 9 
  นายดนุพล เกตเุกษร 524501211 10 
  นางสาวดาวใจ งามเจรญิ 524501212 11 
  นางสาวทพิยส์ดุา ศรเีจยีม 524501213 12 
  นางสาวธดิารตัน ์ยิม้ละมา้ย 524501214 13 
  นางสาวนงนุช เงนิจนี 524501215 14 
  นางสาวนรศิรา ศรศีกัดา 524501216 15 
  นางสาวนันทวด ีแพงหาญ 524501217 16 
  นางสาวนุจร ีพวงมาล ี524501218 17 
  นางสาวบงัอร เพือ่มสบุล 524501219 18 
  นางสาวปภาวด ีพฤกษใ์หญ่ 524501220 19 
  นางสาวณัชารยีญ์า สริกิานตโิสภณ 524501221 20 
  นางสาวปรยีานุช นํา้หอม 524501222 21 
  นางสาวปัทมาภรณ ์อรญันารถ 524501223 22 
  นางสาวปิยลกัษณ ์ชว่ยชม 524501224 23 
  นางสาวนภสันันท ์บงัแสง 524501225 24 
  นางพรศริ ิจนัทรเ์ถือ่น 524501226 25 
  นางสาวพทัธธ์รีา อนุชวลติวงศ ์524501227 26 
  นางสาวพฤิด ีจนัทรห์อม 524501228 27 
  นายมงคล สธุนาอนวชั 524501229 28 
  นางสาวรจนา สวุรรณมสิระ 524501230 29 
  นางสาวรฐัตกิาล เช ือ้อยู ่524501231 30 
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  นางสาวรุง่ทวิา ศริวิงษ ์524501232 31 
  นางสาววณิดา บวัเตย 524501233 32 
  นางสาววรรณวมิล สขุเข 524501234 33 
  นางสาวชญัญพชัร ์ภทัรนิรนัดรธ์ร 524501235 34 
  นางสาววารณีุ บญุสวสัดิ ์524501236 35 
  นางสาววชิดุา เหลอืงวรานนท ์524501237 36 
  นางสาววริงัรอง หลลีว้น 524501238 37 
  นางสาววไิลพรรณ รทุทองจนัทร ์524501239 38 
  นางสาวศศวิภิา หุน้สวสัดิ ์524501240 39 
  นางสาวศริพิร อิม่พลบั 524501241 40 
  นายศโิรจน ์  ฉ่ิงทองคาํ 524501242 41 
  นางสาวสรารตัน ์นิลอรา่ม 524501243 42 
  นางสาวสายใจ โมใหญ่ 524501244 43 
  นางสาวสริพิร สวนดอกไม ้524501245 44 
  นางสาวสนิุษา สระนํา้หวาน 524501246 45 
  นางสาวสพุรรณี อุ่นตาด ี524501247 46 
  นางสาวสภุาวด ีสนองค ์524501248 47 
  นางสาวหทัยา จาํปาด ี524501249 48 
  นางสาวอรชา ศรวฒันา 524501250 49 
  นางสาวอลสิา ทองตอ่ 524501251 50 
  นางสาวอารดา เช ือ่มบางแพ 524501252 51 
  นางสาวอารรีตัน ์แสงเพชร 524501253 52 
  นางสาวเนือ้ทอง นาคทัง่ 524501254 53 
  นางสาวเพ็ญนภา ชมญาต ิ524501255 54 
  นายเอกรนิทร ์สรอ้ยสน 524501256 55 
  นางสาวฐติาภรณ ์สนองบญุ 524501257 56 
  นางสาวสริพิร โสดา 524501258 57 
  นายธรีเทพ มเีป่ียมสมบรูณ ์524501259 58 
  นางสาวสมสวุรรณ กองตนั 524501260 59 
  นายทวิากร คงประจกัษ ์524501261 60 
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