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รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 7065 อ. สุทศิา ไพบูลยว์ฒันกจิ 
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ สขุสมจติร 544501101 1 
  นางสาวกรจรนิทร ์ภมุมนิทร ์544501102 2 
  นางสาวกวนินา แซล่ี ้544501103 3 
  นางสาวกญัญารตัน ์พึง่ตน 544501104 4 
  นางสาวกนัตก์นิษฐ ์อรณุบรรเจดิกลุ 544501105 5 
  นางสาวกาญจนา แดงอรา่ม 544501106 6 
  นางสาวขวญัชนก เพชรรตัน ์544501107 7 
  นายคณุากร เกยีรตเิถลงิฤทธิ ์544501108 8 
  นางสาวจนิตนา เอีย่มสะอาด 544501109 9 
  นางสาวจริวรรณ นาคม ี544501110 10 
  นางสาวจริาพร สขุแสง 544501111 11 
  นางสาวเจนจริา สอนใจ 544501112 12 
  นางสาวชฎาพร บญุปลกู 544501113 13 
  นางสาวชนากานต ์วหิกเหริ 544501115 14 
  นางสาวชนิสรา อดุมประเสรฐิศริ ิ544501116 15 
  นางสาวชตุมิา เขือ่นสอง 544501117 16 
  นางสาวชลุพีร ศรยีิง่เจรญิ 544501118 17 
  นายทศวรรษ ศรจีรสั 544501119 18 
  นางสาวธญัลกัษณ ์สมุนานุสรณ ์544501120 19 
  นางสาวนงนุช คลา้ยรศัม ี544501121 20 
  นางสาวนภสัสร พึง่พระเดช 544501122 21 
  นางสาวนฤมล คาํภริานนท ์544501123 22 
  นางสาวนัฏฐาภรณ ์ภมูถิาวร 544501124 23 
  นางสาวนันทนิตย ์ทองไถ่ผา 544501125 24 
  นางสาวนิรชา โตทรพัย ์544501126 25 
  นายบดนิทร ์เทยีนทอง 544501127 26 
  นางสาวบณัฑติา คาํทน 544501128 27 
  นางสาวพยอม ทมิหอม 544501129 28 
  นางสาวมณีวรรณ บญุยะมาน 544501130 29 
  นางสาวมยุร ีสขุสด 544501131 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวมารสิา พงษพู์ลทรพัย ์544501132 31 
  นางสาวรภพีรรณ หุ่นด ี544501133 32 
  นางสาวรวพิร เหลอืงประเสรฐิ 544501134 33 
  นางสาวลกัษกิา แจม่ถนอม 544501135 34 
  นางสาวลดัดาวลัย ์พนัธอ์อง 544501136 35 
  นางสาววราพร พูนทว ี544501137 36 
  นางสาววนัเพ็ญ สธุรรม 544501138 37 
  นางสาววไิลลกัษณ ์สขุอรา่ม 544501139 38 
  นางสาววศิณี แยม้สรวล 544501140 39 
  นางสาวศศนีิ อมรกจิธาํรง 544501141 40 
  นางสาวศภุชัชา ตุส๊งัข ์544501142 41 
  นางสาวสชุาดา มูลทองยอ้ย 544501143 42 
  นางสาวสชุานนท ์กฤษณโ์สภ ี544501144 43 
  นางสาวสดุารตัน ์วณิชยาพนัธุ ์544501145 44 
  นางสาวสดุารตัน ์คงพาณิชยต์ระกลู 544501146 45 
  นางสาวสทุธนุช ดว้งทอง 544501147 46 
  นางสาวสนิุดา ยอดดอนไพร 544501148 47 
  นางสาวสนิุสา กจิไพศาล 544501149 48 
  นางสาวสนิุสา ไกรเพ็ชร 544501150 49 
  นางสาวสภุชัชา รตันพล 544501151 50 
  นางสาวสภุาพร พ่วงนิล 544501152 51 
  นางสาวสภุาวด ีบญุประเสรฐิ 544501153 52 
  นางสาวสรุชัดา ธรรมสวสัดิ ์544501154 53 
  นางสาวโสภา หรมาศ 544501155 54 
  นางสาวหทยัรตัน ์บตุรดลีา 544501156 55 
  นางสาวอนุธดิา คหูาวชิานันท ์544501157 56 
  นางสาวอนุสสรา วงัมจัฉา 544501158 57 
  นายอภชิาต ิบวัทอง 544501159 58 
  นางสาวอรวรรณ ทศคาํชยั 544501160 59 
  นางสาวอารสิา ศรสีงัวาลย ์544501161 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวอารยีา ยุทธนาพพิฒัน ์544501162 61 
  นางสาวศศมิา ตนัตพิริยิะ 544501163 62 
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