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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกาญจนา บวัจนัทร ์554501101 1 
  นางสาวกาญธมิา สนิีล 554501102 2 
  นางสาวขวญัใจ ไกลวจิติร 554501103 3 
  นางสาวจริวรรณ ธญัญเจรญิ 554501104 4 
  นางสาวจฑุาพร ธรรมลงักา 554501105 5 
  นางสาวฉัตรมณี ชา้งพนิิจ 554501106 6 
  นางสาวเฉลมิรตัน ์อนิทรท์พิย ์554501107 7 
  นางสาวชฎาพร ไชโย 554501108 8 
  นางสาวชฎาพร นําคาํ 554501109 9 
  นางสาวชณาพร หมอประเสรฐิ 554501110 10 
  นางสาวชลธชิา คนยงค ์554501111 11 
  นางสาวชดิชนก พลด ี554501112 12 
  นางสาวณัฐนันท ์รุง่กจิสวสัดิ ์554501113 13 
  นายณัฐพนธ ์อรณุมาศ 554501114 14 
  นางสาวดารารตัน ์งามยิง่ 554501115 15 
  นางสาวทพิวรรณ คอมนัน 554501116 16 
  นางสาวธนพร คงสนิ 554501117 17 
  นางสาวธดิารตัน ์รกัศาสน ์554501118 18 
  นางสาวธติมิา วฒันกลุ 554501119 19 
  นายธวิา อย่างหมั่น 554501120 20 
  นางสาวนพรตัน ์บวัอไุร 554501121 21 
  นางสาวนรศิรา มามาก 554501122 22 
  นางสาวนันทนา สดีา 554501123 23 
  นางสาวนันทพร ทะจนัทร ์554501124 24 
  นางสาวนาตยา จนัทรก์รดุ 554501125 25 
  นางสาวนาตยา ศรษีะนะตงั 554501126 26 
  นางสาวนํา้หวาน ศรเีหรา 554501127 27 
  นางสาวนุชรยี ์นิลเพ็ชร ์554501128 28 
  นางสาวบษุยมาส สมสขุ 554501129 29 
  นางสาวเบญจมาศ ตน้โพธิ ์554501130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวเบญญาภา อยู่สขุ 554501131 31 
  นางสาวปนัดดา มหาหงษ ์554501132 32 
  นางสาวประภสัรา เทพไทย 554501133 33 
  นายปราโมทย ์เกดิทบั 554501134 34 
  นางสาวผุสด ีคศูรรีุง่เรอืง 554501135 35 
  นางสาวพรพมิล ทองจนี 554501136 36 
  นายพรีะพงศ ์ ประสานสขุสนัต ิ554501137 37 
  นางสาวภคัศภุร มุสกิวตัร ์554501138 38 
  นางสาวมนิตรา ดวงใจด ี554501139 39 
  นางสาวเมษา จาํปาออ่น 554501140 40 
  นางสาวรตันาภรณ ์ยิม้วนั 554501141 41 
  นางสาวลกัษม ีทองด ี554501142 42 
  นางสาววรางคณา ภกัดกีลุ 554501143 43 
  นางสาววาร ีสทุธปิระเสรฐิ 554501144 44 
  นางสาววชิดุา ศริไิทย 554501145 45 
  นางสาววรียา จนัทรแ์ยม้ 554501146 46 
  นางสาวศริภิรณ ์ชาวท่าทราย 554501147 47 
  นางสาวสทุศิา ขนุวเิศษ 554501148 48 
  นางสาวสภุาวด ีหนิทอง 554501150 49 
  นางสาวสรุสิา พุฒจริะ 554501151 50 
  นางสาวสวุรรณี สเีพ็ง 554501152 51 
  นางสาวอมรรตัน ์หลิม่เกลือ้ 554501153 52 
  นางสาวอชัลพีร กลิน่ราย 554501154 53 
  นายอาวธุ ระโยธ ี554501155 54 
  นางสาวศริวิรรณ ตะพงั 554501156 55 
  นางสาวสกุลัญา เกล็ดน่ิม 554501157 56 
  นางสาวรฐัตภิรณ ์พุกรอด 554501158 57 
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