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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 ่
  นางสาวกญัญา นพศรจีนัทร ์544501201 1 
  นางสาวกญัญารตัน ์ชา้งหวา่ง 544501202 2 
  นางสาวเกษร เหีย้มหาญ 544501203 3 
  นางสาวเกษรนิทร ์สมพงษ ์544501204 4 
  นางสาวเกสร ศรถีวลิ 544501205 5 
  นางสาวจรนิทพิย ์เกาะออ้ม 544501206 6 
  นางสาวจรยิา ตนัโต 544501207 7 
  นางสาวชนาพร สอ่งแสงกาญจนา 544501208 8 
  นางสาวชาลสิา วเิศษเผ่า 544501209 9 
  นางสาวชตุภิา สมบญุคณุ 544501210 10 
  นางสาวฑรกิา พลอยบา้นแพว้ 544501211 11 
  นางสาวณัฐกฤตา ถสีงูเนิน 544501212 12 
  นางสาวณัฐนันท ์สมุลฑา 544501213 13 
  นายณัฐวฒุ ิรุง่นุช 544501214 14 
  นางสาวณิชากร วรรณเอีย่ม 544501215 15 
  นางสาวธญัญามาศ หมืน่นาค 544501216 16 
  นางสาวธญัรด ีดชียั 544501217 17 
  นางสาวธรีาภรณ ์วฒันเถมนิ 544501218 18 
  นางสาวนฤมล ทบัปิง 544501219 19 
  นางสาวนลนิทพิย ์บญุทว้ม 544501220 20 
  นางสาวนาร ีศรโีหร 544501221 21 
  นางสาวนิตยา สสีกุด ี544501222 22 
  นางสาวบงกช สอนคาํ 544501223 23 
  นางสาวบศุรนิทร ์จนีทอง 544501224 24 
  นางสาวปทมุรตัน ์นาคประเสรฐิ 544501225 25 
  นางสาวประทปี ภศูร ี544501226 26 
  นางสาวปรยีาพร แป้นเมอืง 544501227 27 
  นางสาวปรยีาภรณ ์เฉลมิฉัตรวไิล 544501228 28 
  นางสาวปารวยี ์กอ่นกาํเนิด 544501229 29 
  นางสาวพรทพิย ์ตรวีงค ์544501230 30 
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  นางสาวพรนภา ฟังประเสรฐิกลุ 544501231 31 
  นางสาวพรพรรณ พรมมาล ี544501232 32 
  นางสาวพชัราภรณ ์พมิพว์งศ ์544501233 33 
  นางสาวพดัชา ประกอบทรพัย ์544501234 34 
  นางสาวพมิพผ์กา สทิธยางกรู 544501235 35 
  นางสาวพมิพา คาํกลิน่หอม 544501236 36 
  นางสาวเพ็ญพร พรด ี544501237 37 
  นางสาวรสสคุนธ ์คาํมาก 544501238 38 
  นางสาวรกัชนก สริกิลัยาณธรรม 544501239 39 
  นางสาวรจุยิา มณีสขุ 544501240 40 
  นางสาวลกูศร จาํปาทอง 544501241 41 
  นางสาววนิดา จอ้ยทองมูล 544501242 42 
  นางสาววรรณวภิา พุ่งสนิ 544501243 43 
  นายวฒันชยั คงวฒันกลุ 544501244 44 
  นางสาววนัดาว ฝอยทอง 544501245 45 
  นางสาววลิาวลัย ์เกรยีงไกรสทิธิ ์544501246 46 
  นางสาวศริประภา นราจนัทร ์544501247 47 
  นางสาวศริพิร แรงครฑุ 544501248 48 
  นางสาวศริวิรรณ เคหะธปู 544501249 49 
  นางสาวศวิาพร พณิทพิย ์544501250 50 
  นางสาวสรญา อนิทรเจมิ 544501251 51 
  นางสาวไสว จาํปาโชต ิ544501252 52 
  นางสาวสโรชา ดรณุไกรศร 544501253 53 
  นางสาวสริลิกัษณ ์กอ้งสรุกาญจน ์544501254 54 
  นางสาวสกุญัญา ดษิยิม้ 544501255 55 
  นางสาวสจุติรา บญุเมอืง 544501256 56 
  นางสาวสพุตัรา จนัทรมู์ล 544501257 57 
  นางสาวสภุาพร แซโ่งว้ 544501258 58 
  นางสาวสมุยัพร สขุะ 544501259 59 
  นางสาวสรุตันา ชาวงาใต ้544501260 60 
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  นางสาวสรุกีร สขุะ 544501261 61 
  นางสาวสวุรีา จารวุฒันชยั 544501262 62 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์สวา่งเมฆ 544501263 63 
  นางสาวอนัญญา ทาพล 544501264 64 
  นางสาวอาภาภรณ ์ศรอี่อน 544501265 65 
  นางสาวชนกนันท ์นัทธทีอง 544501266 66 
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