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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 7067 อ. สมใจ เภาดว้ง 
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกพร ยตุวนั 554501201 1 
  นางสาวกลุนันท ์โสภา 554501202 2 
  นางสาวกสุมุา ชอ้นใจ 554501203 3 
  นางสาวเกศรนิทร ์งอนเพ็ชร 554501204 4 
  นางสาวจารว ีนาคม ี554501205 5 
  นางสาวจรีพร แซเ่ฮง 554501206 6 
  นางสาวจฑุามาศ แมน้พกั 554501207 7 
  นางสาวชนากานต ์สงัขท์อง 554501208 8 
  นางสาวชมพูนุท คาํจนัทร ์554501209 9 
  นางสาวชลธชิา เสาคง 554501210 10 
  นางสาวณัฐสดุา ทองแดง 554501211 11 
  นางสาวธารณีิ ศรสีทุศัน ์554501212 12 
  นางสาวธดิา นุชระป้อม 554501213 13 
  นางสาวธดิา สงคราม 554501214 14 
  นายธรีเสฎฐ ์ลาภนานาทรพัย ์554501215 15 
  นางสาวนฤมล ดอนสงัขไ์พร 554501216 16 
  นางสาวนัฎธดิา บญุเอีย่มยิง่ 554501217 17 
  นายนัตกาญจน ์แยม้ขยาย 554501218 18 
  นางสาวเบญจรตัน ์วงศพ์นัธุท์อง 554501219 19 
  นางสาวเบญจวรรณ วงศพ์นัธุท์อง 554501220 20 
  นางสาวปรารถนา เกีย่สวุรรณศลิป์ 554501221 21 
  นางสาวพรพมิล สขุนา 554501222 22 
  นางสาวพชัราภรณ ์ห่านพงษศ์กัดิ ์554501223 23 
  นางสาวพชัรนิทร ์อารจีนัทวฒัน ์554501224 24 
  นางสาวภทัรศกิาร ์บวัคาํ 554501225 25 
  นางสาวมโนรส จรดล 554501226 26 
  นางสาวยศพร เทศปลืม้ 554501227 27 
  นางสาวระพพีรรณ พนิทอง 554501228 28 
  นางสาวธนัยธ์นิกา ธริาศริพิร 554501229 29 
  นางสาววรรณพร นาคะ 554501230 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาววรรณวษิา จนัทรเ์พ็ญศร ี554501231 31 
  นางสาววลัลภา โสดานา 554501232 32 
  นางสาววจิติรา เช ือ้โพลง้ 554501233 33 
  นางสาวศศธิร ไพชยนต ์554501234 34 
  นางสาวศริกิานดา พงษส์วสัดิ ์554501235 35 
  นางสาวศริวิรรณ กติตภิกัดกีลุ 554501236 36 
  นางสาวศวิะพร อ่วมชม 554501237 37 
  นางสาวสมใจ รผุกัช ี554501238 38 
  นางสาวสาธนีิ มมีาก 554501239 39 
  นางสาวสนัุนทา อนุวงศน์วรตัน ์554501240 40 
  นางสาวสนิุสา ชอ่มะล ิ554501241 41 
  นางสาวสนิุสา ลิน้ทอง 554501242 42 
  นายสพุล ทอนแสง 554501243 43 
  นางสาวสภุนิดา แยม้ไสว 554501244 44 
  นางสาวสรุชิา เนียมหอม 554501245 45 
  นางสาวสวุนัด ีบญุยงัไพศาล 554501246 46 
  นางสาวเสาวนีย ์เหลอืงวไิล 554501247 47 
  นายอมรเทพ ธรรมปรชีา 554501248 48 
  นางสาวอรนุช คาํม ี554501249 49 
  นางสาวอรสดุา ชาโชต ิ554501250 50 
  นางสาวองัศณา นักวฬิา 554501251 51 
  นางสาวอาภาวรรณ แจม่จาํรสั 554501252 52 
  นางสาวอษุณีย ์เมอืงช ู554501253 53 
  นางสาวฐติาภรณ ์สายสาคร 554501254 54 
  นางสาวอตพิร ศกัดิบ์ญุญารตัน ์554501255 55 
  นางสาวอษุาวด ีสทิธา 554501257 56 
  นางสาวโรจนมาศ ชมภ ู554501258 57 
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