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รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4058 ดร. ปารชิาต ิขําเรอืง 
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกรรณิกา พรเจรญิ 534501202 1 
  นางสาวขนิษฐา ศรแีสงทรพัย ์534501204 2 
  นางสาวขวญัใจ รุง่เรอืง 534501205 3 
  นางสาวขวญัตา ศรคีชา 534501206 4 
  นางสาวจนัทรจ์ริา ราญภยั 534501207 5 
  นางสาวจารวุรรณ มาตนาค 534501208 6 
  นางสาวจารวุรรณ สระธรรม 534501209 7 
  นางสาวจรีภา เดชรุง่ 534501210 8 
  นางสาวจรีวรรณ สวา่งผ่องแผว้ 534501211 9 
  นางสาวชนาภา นราแกว้ 534501212 10 
  นางสาวชาลนีิ นุชนาถ 534501213 11 
  นายฐติวิฒัน ์พนิิจสวุศลิป์ 534501214 12 
  นางสาวทติยา เชยีงทองคาํ 534501215 13 
  นางสาวทพิวรรณ ศรโีหร 534501216 14 
  นางสาวนพรตัน ์วเิศษสงิห ์534501217 15 
  นางสาวประพาวนั วลัมาล ี534501218 16 
  นางสาวปารชิาต ิเภาจี ๋534501219 17 
  นางสาวพรสวรรค ์ยิม้เชงิ 534501220 18 
  นางสาวรตันาภรณ ์กาเพ็ง 534501221 19 
  นางสาววราภรณ ์จอ้ยเผ่าพนัธุ ์534501222 20 
  นางสาววรารฐั บญุทบุญุ 534501223 21 
  นางสาววลัภา โพธิจ์นัทร ์534501224 22 
  นางสาวศรญัญา แสงโรจนส์กลุชยั 534501225 23 
  นางสาวศศธิร จนัทรค์ลา้ย 534501226 24 
  นางสาวศศวิมิล จนัทะนงค ์534501227 25 
  นางสาวศนิะตา กลิน่อบุล 534501228 26 
  นางสาวศภุวรรณ คงมา 534501229 27 
  นางสาวศภุสิร อําพนัมณี 534501230 28 
  นางสาวศภุสิรา สลีางาม 534501231 29 
  นางสาวสายสนีุย ์นวมศริ ิ534501232 30 

1/3 Page 22/10/2561 11:11  



 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2553 

 

รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4058 ดร. ปารชิาต ิขําเรอืง 
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวสนิากรณ ์ดวงสรุนิทร ์534501233 31 
  นางสาวสเิรยีม ติง่ทอง 534501234 32 
  นางสาวสชุาดา แจม่เหมอืน 534501235 33 
  นางสาวสชุาดา หาด ี534501236 34 
  นางสาวสธุาทพิย ์โตววิฒัน ์534501237 35 
  นางสาวสนุาร ีมาตะโก 534501238 36 
  นางสาวพุทธพรายมณี จติตางกรู 534501239 37 
  นางสาวอนงค ์แสวงศกัดิ ์534501240 38 
  นางสาวอรชา ธรีพจณิชา 534501241 39 
  นางสาวอรปรยีา แสงสายรุง้ 534501242 40 
  นางสาวอรวรรณ ศรสีอาด 534501243 41 
  นางสาวอรโุณทยั ลออวไิล 534501244 42 
  นางสาวอญัชล ีเมฆฉาย 534501245 43 
  นางสาวอมัพร โพธิส์วุรรณ ์534501246 44 
  นางสาวอมัพวนั ชนิเวช 534501247 45 
  นางสาวอมุาภรณ ์กลัน่ขาํ 534501248 46 
  นางสาวอษุาวด ีบวัผนั 534501249 47 
  นายไชยวฒัน ์เหลีย่มมุกดา 534501250 48 
  นางสาวเดอืนเพ็ญ อรณุพรรณ 534501251 49 
  นางสาวเพชรไพลนิ จรมา 534501252 50 
  นางสาวเพ็ญพสิทุธิ ์ศรขีวญั 534501253 51 
  นางสาวเมธนีิ รุง่เรอืง 534501254 52 
  นางสาวอรปภา ทองอ่อน 534501255 53 
  นางสาวพรพมิล โตออ่น 534501256 54 
  นางสาวชลธชิา สขุณรงค ์534501257 55 
  นางสาววนิดา เฉลมิธนะกจิโกศล 534501258 56 
  นางสาวรตันา บญุมา 534501259 57 
  นางสาวทศัยา ธญัญาเจรญิ 534501260 58 
  นางสาวนารรีตัน ์ศรปีราง 534501262 59 
  นางสาวศริกิานต ์สดุสวาท 534501263 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายจรีพงษ ์อนิคลํา้ 534501264 61 
  นางสาวออ้มใจ คาํวาส 534501265 62 
  นางสาววรรณรตัน ์ไทรทว้ม 534501266 63 
  นางสาวณฑวรรณ ์ฐติสิวุรานนท ์534501267 64 
  นางสาวองัคณา ธนาภวิฒัน ์534501268 65 
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