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รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5051 อ. บุษบงค ์สุวรรณะ 
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกอร บํารงุพฤกษ ์534501101 1 
  นางสาวกมลชนก ระโหฐาน 534501102 2 
  นางสาวกาญจนาวด ีพงคะเชน 534501103 3 
  นายขจรเกยีรต ิสรอ้ยทอง 534501104 4 
  นางสาวจงกล รตัพนัธ ์534501105 5 
  นางสาวจนัทรจ์ริา อรรคอดุม 534501106 6 
  นางสาวจนัทมิา ฉิมเพชร 534501107 7 
  นางสาวจารวุรรณ กรรณศร 534501108 8 
  นางสาวจติราภา ดวงแกว้ 534501109 9 
  นางสาวฐานิตา พทิกัษว์งษ ์534501110 10 
  นางสาวณัชชา กลา้เกรยีงไกร 534501111 11 
  นางสาวณัฐฐา คงกระพนัธ ์534501112 12 
  นางสาวดวงรตัน ์ยิม้ตา 534501114 13 
  นางสาวทดัพชิา เทพทอง 534501115 14 
  นางสาวทพิยส์คุนธ ์ทพิวนั 534501116 15 
  นางสาวทพิากร ขมุทอง 534501117 16 
  นายธนวฒัน ์วดันอ้ย 534501118 17 
  นางสาวนงนภสั จรญัพงษ ์534501119 18 
  นางสาวนงลกัษณ ์เถือ่นเฉย 534501120 19 
  นางสาวนวพร นราแกว้ 534501121 20 
  นางสาวนันทวรรณ อนันสขุ 534501122 21 
  นางสาวนันธพร ดาวลอ้ม 534501123 22 
  นางสาวนาถยา เช ีย่วชกูลุ 534501124 23 
  นางสาวบษุศรา ใจชุม่ 534501125 24 
  นายประภทัร ์จนัทรแ์สงแดง 534501126 25 
  นางสาวปวณีา รกัครํา้ 534501127 26 
  นางสาวปัณรส ีสรอ้ยปาน 534501128 27 
  นางสาวพนัดดา บตุรแกว้ 534501129 28 
  นางสาวพนิตา พฒันานุวตัร 534501130 29 
  นางสาวพชัรนิทร ์ใจอ่อน 534501131 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวพไิลวรรณ หว้ยหงษท์อง 534501132 31 
  นางสาวมธรุส โอชา 534501133 32 
  นางสาวยุวด ีโตสวน 534501134 33 
  นางสาวรถัญา เทยีนเหลอืง 534501135 34 
  นางสาวลลติา บตุรรกัษา 534501136 35 
  นางสาววนาพร สพุร 534501137 36 
  นายวชัรพงษ ์คา้ทว ี534501138 37 
  นางสาววนัวสิาข ์กระเชา้เพ็ชร 534501139 38 
  นางสาววลัยา ขนุชยั 534501140 39 
  นางสาววไิล แกว้พาว ี534501141 40 
  นางสาวสมกมล แพวขนุทด 534501142 41 
  นางสาวสปุราณี อยู่ประเสรฐิ 534501143 42 
  นางสาวสพุรรณี กลิน่จนัทร ์534501144 43 
  นางสาวสพุรรษา ใจแสน 534501145 44 
  นางสาวณัฏฐณิชา จาํเรญิ 534501146 45 
  นางสาวสรุมีาศ เตีย้เนตร ์534501147 46 
  นางสาวหรญัญา คงแกว้ 534501148 47 
  นางสาวอมรรตัน ์ตา่ยใหญ่จดี 534501149 48 
  นางสาวอรณุรตัน ์เตีย้เนตร ์534501150 49 
  นางสาวองัสมุารนิทร ์ศรดีอนโป่ง 534501151 50 
  นางสาวอษุา ผลเพยีร 534501152 51 
  นางสาวเกศรนิทร ์เครอืแบน 534501153 52 
  นางสาวเบญจมาศ ศาลาขาว 534501154 53 
  นางสาวเบญจวรรณ เกตพุุ่ม 534501155 54 
  นางสาวอมรรตัน ์พนัธเ์ถือ่น 534501156 55 
  นางสาวจรีาภรณ ์บวับาน 534501157 56 
  นางสาวเพลงพณิ พนัธแ์ตง 534501158 57 
  นางสาวสภุาวด ีมโหฬาร 534501159 58 
  นางสาวศรินุิช สขีาว 534501160 59 
  นางสาววรางคณา ทองแสง 534501161 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวอดุมพร จนิดารตัน ์534501162 61 
  นางสาวสมุติา คนรู ้534501163 62 
  นางสาวสนุทร ีคมัภรีพงษ ์534501164 63 
  นางสาวณิรชัชา พชัรเดชานนท ์534501165 64 
  นางสาวชตุมิา ทองทา 534501166 65 
  นางสาวสพุรรณิกา คาํกองแกว้ 534501169 66 
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