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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5095 อ. วรีกจิ อฑุารสกลุ 
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลชนก อน้วงษา 524501301 1 
  นางสาวกฤตยิา มงคลธรรมกลุ 524501302 2 
  นางสาวกาญจนา รจนากร 524501303 3 
  นายกติตศิกัดิ ์จมูสมิมา 524501304 4 
  นางสาวคลา้ยเดอืน แซต่นั 524501305 5 
  นางสาวจนัทนา เครอืหงสฟ้์า 524501306 6 
  นางสาวจริาภรณ ์ไทรพงษพ์นัธุ ์524501307 7 
  นางสาวจฑุามาศ ฐติสิโรช 524501308 8 
  นายฉัตรชยั ธปูแกว้ 524501309 9 
  นางสาวญาณี ครสูวุรรณ 524501310 10 
  นางสาวดวงพร โธนบตุร 524501311 11 
  นางสาวทวนัินท ์ทาสอนพนัธ ์524501312 12 
  นางสาวธนาวรรณ กว่ยสกลุ 524501313 13 
  นางสาวธรีภรณ ์เรอืนนุช 524501314 14 
  นางสาวนภาพรรณ ลาํยวน 524501315 15 
  นางสาวนฤมล พนิิศศศธิร 524501316 16 
  นางสาวนันทดิา กนัธะโย 524501317 17 
  นางสาวนอ้งนุช ศรแีสง 524501318 18 
  นางสาวบษุมาศ ลาํเภา 524501319 19 
  นายประกติ บญุกอง 524501320 20 
  นางสาวประภาสริ ิทองดอนอํ่า 524501321 21 
  นางสาวปวณีา ประเสรฐิสงั 524501322 22 
  นางสาวปานทพิย ์พรหมมา 524501323 23 
  นางสาวผกามาศ พมิากลุ 524501324 24 
  นางสาวพรนิภา กองสมัฤทธิ ์524501325 25 
  นายพรเทพ ทองประเสรฐิ 524501326 26 
  นางสาวพชิญส์นีิ กฤตยโสภณ 524501327 27 
  นายพรีพล เทยสงวน 524501328 28 
  นางสาวมนิตรา สวุรรณวงค ์524501329 29 
  นางสาวรววีรรณ สวุรรณรตัน ์524501330 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายราชนิต ิประจงกจิ 524501331 31 
  นางสาวรุง่นภา แสงอรณุ 524501332 32 
  นางสาววนาล ีอตุสาหะ 524501333 33 
  นางสาววรรณิศา สวนศร ี524501334 34 
  นางสาววราล ีแสงทอง 524501335 35 
  นางสาววกิานดา รสชุม่ 524501336 36 
  นายวฑิรูย ์ทรพัยศ์าสตร ์524501337 37 
  นางสาววลิาวณัย ์จนัทรเ์ค 524501338 38 
  นายศราวธุ รุง่เรอืง 524501339 39 
  นางสาวศศวิมิล ชา่งทอง 524501340 40 
  นางสาวศริลิกัษณ ์ปัญญาสรา้งสรรค ์524501341 41 
  นายสมเจตน ์มุ่ยอี ้524501342 42 
  นางสาวสรอ้ยสวุรรณ หอมนํา้คาํ 524501343 43 
  นางสาวสาวติร ีนันทสงัข ์524501344 44 
  นางสาวสจุติรา พรหมพนัธุ ์524501345 45 
  นางสาวสนิุสา มั่นคง 524501346 46 
  นางสาวสภุชัชญา ชมุด ี524501347 47 
  นางสาวสภุญิญา แพทยจ์ะเกรง็ 524501348 48 
  นางสาวอมรรตัน ์อน้ทอง 524501349 49 
  นางสาวอรยา กาสา 524501350 50 
  นางสาวองัคณา แซต่นั 524501351 51 
  นางสาวอารสิา พูนสงิห ์524501352 52 
  นางสาวเบ็ญจา เทยีมศร ี524501354 53 
  นางสาวเรอืนทพิย ์ดอนม่วง 524501355 54 
  นางสาวโสรญา สรินิราพรรณ 524501356 55 
  นางสาวรชันีย ์บญุญารตันสถาพร 524501357 56 
  นางสาวอตกิานต ์ถริะศลิป์ 524501358 57 
  นางสาววราภรณ ์จริธนาวฒุ ิ524501359 58 
  นางสาวสกุญัญา แซอ่ือ้ 524501360 59 
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