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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5095 อ. วรีกจิ อฑุารสกลุ 
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ ทองอนิทร ์554501301 1 
  นางสาวกมลชนก พูลสวสัดิ ์554501302 2 
  นางสาวกรรณาภรณ ์ปรางจโรจน ์554501303 3 
  นางสาวเกศนีิ มาลยัพวง 554501304 4 
  นางสาวแกว้ตา จนัทรเ์กต ุ554501305 5 
  นางสาวจตภุร สดุสาคร 554501306 6 
  นางสาวจรรยาพร อนิทรผ์า 554501307 7 
  นายจริเมธ คาํพมิพ ์554501308 8 
  นางสาวจริาภรณ ์พรหมสีห่นา้ 554501309 9 
  นางสาวจฑุามาศ รชัตโยธนิ 554501310 10 
  นางสาวเจนจริา เรอืนเงนิ 554501311 11 
  นางสาวชมชนก แซเ่ฮง้ 554501312 12 
  นางสาวชวลัลกัษณ ์จงเจรญิ 554501313 13 
  นายชยัวฒัน ์เกีย้วเพ็ง 554501314 14 
  นางสาวชารณีิ สวา่งเนตร 554501315 15 
  นางสาวชาลสิา มหาพงษ ์554501316 16 
  นางสาวญานิกา อนิทรส์วุรรณ 554501317 17 
  นางสาวฐตินัินท ์วงศว์ชัรมงคล 554501318 18 
  นายณัฐกจิ เอกพาณิชยถ์าวร 554501319 19 
  นายณัฐวฒุ ิรุง่นุช 554501320 20 
  นางสาวณิชารยี ์รกัษา 554501321 21 
  นางสาวดลพร นุ่มกลัยา 554501322 22 
  นางสาวทพิาพร สพุทิพิย ์554501323 23 
  นางสาวธนพรรณ ศรสีงัวาลย ์554501324 24 
  นางสาวธมลวรรณ แจม่โสภณ 554501325 25 
  นางสาวนัฏกานต ์อารรีอบ 554501326 26 
  นางสาวนัฐยา แซต่นั 554501327 27 
  นางสาวนํา้ทพิย ์ทนินิจวงค ์554501328 28 
  นางสาวนิดารตัน ์เทยีมเมฆา 554501329 29 
  นางสาวบญุเบญจา ศริพินิ 554501330 30 
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  นางสาวบษุกร สธุรรมแจม่ 554501331 31 
  นางสาวเบญจมาศ มสีขุ 554501332 32 
  นางสาวปัฐมาพร สะราคาํ 554501333 33 
  นางสาวปิยาภรณ ์ป่ินทอง 554501334 34 
  นางสาวพรพมิล วงกลม 554501335 35 
  นางสาวพชิญส์นีิ ปลาทองรุง่เรอืง 554501336 36 
  นางสาวพุทธรกัษา พูนสทิธโิชคชยั 554501337 37 
  นางสาวภทัราพร โชต ิ554501338 38 
  นางสาวภาวนีิ ฐติพิสิทุธพิงศ ์554501339 39 
  นางสาวมนฐกิา ศรยีา 554501340 40 
  นางสาวมณัฑนา ชณุหว์จิติรา 554501341 41 
  นางสาวมนิทรม์นัตา วฒันไพโรจน ์554501342 42 
  นางสาวรตันา ทองเมอืงหลวง 554501343 43 
  นางสาวเรอืงราํไพ ทพิยเ์นตร ์554501344 44 
  นางสาวลกัขณา สบืโดด 554501345 45 
  นางสาวลกูแพร นิยมชาต ิ554501346 46 
  นางสาววรรณนิษา ใจซือ่ 554501347 47 
  นางสาววรยิา ศรสีาทร 554501348 48 
  นางสาววรศิรา นาคกลํา่ 554501349 49 
  นางสาววนัด ีโหงวเกล็ด 554501350 50 
  นางสาววนัวษิา ดพีรม 554501351 51 
  นางสาววนัวสิา สขุประเสรฐิ 554501352 52 
  นางสาววนัวสิาข ์ตัง้เซยีน 554501353 53 
  นางสาววภิาวรรณ เปียชาต ิ554501354 54 
  นายวริตัน ์อบุล 554501355 55 
  นางสาววไิลวรรณ ยีส่รง 554501356 56 
  นายวศิรตุ มะโนลยั 554501357 57 
  นางสาวศศชิล สาํเภาทอง 554501358 58 
  นางสาวศโิรรตัน ์สขุโข 554501359 59 
  นางสาวสมใจ ใจยง 554501360 60 
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  นางสาวสมติา เต็งมณี 554501361 61 
  นางสาวสรติา แสงจนัทร ์554501362 62 
  นางสาวสายพณิ สขุเกษม 554501363 63 
  นางสาวสจุติรา ตรงตามคาํ 554501364 64 
  นางสาวสพุรรณิการ ์โพธิพ์นัธุ ์554501365 65 
  นางสาวสพุรรษา ขอเจยีม 554501366 66 
  นางสาวสภุาภรณ ์รกับญุ 554501367 67 
  นางสาวสภุาวด ีไทรบญุจนัทร ์554501368 68 
  นางสาวสรุพีร หว้ยหงษท์อง 554501369 69 
  นางสาวเสาวณีย ์รถมณี 554501370 70 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์ชา้งแกว้ 554501371 71 
  นายอดศิกัดิ ์บมุ ี554501372 72 
  นายอรรถชยั นาคสอิง้ 554501373 73 
  นางสาวอรอมุา โพธินิ์ล 554501374 74 
  นางสาวอลศิา ศรนีอก 554501375 75 
  นางสาวอไุรวรรณ อฎิฐพิทัธ ์554501376 76 
  นางสาวไอลดา ศรทีอง 554501377 77 
  นางสาวพชัราพร โพธะศร ี554501378 78 
  นางสาวสริภิทัร ์นิลบตุร 554501379 79 
  นางสาววราภรณ ์โสภา 554501380 80 
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