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รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4050 อ. พมิพน์ารา พบูิลจริะกานต ์
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนัทมิา พูลเพิม่ 534501301 1 
  นางสาวกติติส์นีิ พชัรวรีะรชัต ์534501302 2 
  นางสาวขนิษฐา เปรมศร ี534501303 3 
  นางสาวจนิดาพร สธุาพจน ์534501304 4 
  นางสาวจรีวรรณ กานํา 534501305 5 
  นางสาวจฑุามาศ จานทอง 534501306 6 
  นางสาวจฑุามาศ มสีมบรูณ ์534501307 7 
  นางสาวชนาพร ทปิิวาส 534501308 8 
  นางสาวชลนัดา กจิทรพัย ์534501309 9 
  นายชชัรว ีวอ่งไวพานิช 534501310 10 
  นายฐติพินัธ ์ชยัโรจนส์กลุ 534501311 11 
  นายณัฐวฒุ ิเย็นสบาย 534501312 12 
  นางสาวทพิยม์ณฑา สรอ้ยมณี 534501313 13 
  นางสาวธนัชญา เหล็งหวาน 534501314 14 
  นางสาวธญัจริา โคตะมะ 534501315 15 
  นายธรีวฒัน ์ทองด ี534501316 16 
  นางสาวนารรีตัน ์เข็มเพ็ชร ์534501317 17 
  นางสาวนํา้ผึง้ สงัขท์อง 534501318 18 
  นางสาวนิรมล เอกจนี 534501319 19 
  นางสาวบษุกร ทองใย 534501320 20 
  นางสาวปิยวรรณ บวัซอ้น 534501321 21 
  นางสาวผาณิต วนัทอง 534501322 22 
  นางสาวผุสรตัน ์สทิธสิร 534501323 23 
  นางสาวพนิตา จนัทรล์มูล 534501324 24 
  นางสาวพรพรรณ หนองนํา้ขาว 534501325 25 
  นางสาวพรสดุา คาํพล 534501326 26 
  นางสาวพนัธติรา ฤกษง์าม 534501327 27 
  นางสาวณัฐนันท ์คาํหยุ่น 534501328 28 
  นายวรดร มูลม่อม 534501329 29 
  นายวรวฒุ ิสทิธนินทกลุ 534501330 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาววราภรณ ์ผ่องใส 534501331 31 
  นางสาววรยิา ซบิเข 534501332 32 
  นางสาววาสนา ถิน่วงษแ์พง 534501333 33 
  นางสาววภิาดา สาม ี534501334 34 
  นางสาวศศมิาภรณ ์ฉัตรช์ยัวฒัน ์534501335 35 
  นางสาวสโรชา ป่ินทอง 534501336 36 
  นางสาวสโรชนีิ ป่ินทอง 534501337 37 
  นางสาวสารศิา เครอืนอ้ย 534501338 38 
  นางสาวสริยิา เอมโกษา 534501339 39 
  นางสาวสจุติรา ขนัทองด ี534501340 40 
  นางสาวสจุติรา แสงพทิกัษ ์534501341 41 
  นางสาวสจุวิรรณ เพชรว์า่ว 534501342 42 
  นางสาวสชุาวด ีจแูยม้ 534501343 43 
  นางสาวสณิุสา ขนุโหร 534501344 44 
  นางสาวสดุารตัน ์บวัทอง 534501345 45 
  นางสาวสนิุสา สบืนุช 534501346 46 
  นางสาวสนิุสา เสมสขุ 534501347 47 
  นางสาวสภุานัน ชศูร ี534501348 48 
  นางสาวสรุยี ์บวัคาํ 534501349 49 
  นางสาวสรุรีตัน ์วงษโ์พธิ ์534501350 50 
  นายอดศิกัดิ ์อไุรชืน่ 534501351 51 
  นางสาวอนุสรา เข็มเพ็ชร ์534501352 52 
  นางสาวอาภสัรา สอนมศีร ี534501353 53 
  นางสาวทศันวรรณ นาคผ่อง 534501354 54 
  นางสาวชนันธดิา เมอืงนา 534501355 55 
  นางสาวสนิุสา กลิน่พกิลุ 534501356 56 
  นางสาวสนิุตา ภมุรนิทร ์534501357 57 
  นางสาวจริาพร กลัน่พจน ์534501358 58 
  นางสาววชัร ีถิน่วงษพ์รหม 534501359 59 
  นางสาวรชัดา สนธเิณร 534501360 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวนิตยา ทองศร ี534501361 61 
  นายชชัชยั รอดเชือ้จนี 534501362 62 
  นางสาวชญันันท ์มหาพงษ ์534501363 63 
  นางสาวอลษิา หุน่คลา้ย 534501364 64 
  นางสาววภิาวลัย ์ทนุหนองโพธิ ์534501365 65 
  นายวฑิรูย ์ยศวชิยั 534501366 66 
  นางสาวสวุมิล อาจคงหาญ 534501367 67 
  นางสาวโสวรรณ สบืเรอืง 534501368 68 
  นางสาวลดัดา ศรยีอดแส 534501369 69 
  นางสาวกลุนิษฐ ์พพิธิพงศานนท ์534501370 70 
  นางสาวอรวรรณ คาํภเูขยีว 534501371 71 
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