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รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4058 ดร. ปารชิาต ิขําเรอืง 
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลทพิย ์คงเพิม่ 564501101 1 
  นางสาวลลวลัย ์มยีนิด ี564501102 2 
  นางสาวกรรณิกา อ่วมชม 564501103 3 
  นางสาวกฤตยิา มสีวนนิล 564501104 4 
  นางสาวกญัญา เปรมจติตช์ ืน่ 564501105 5 
  นายกมัพล ทองเล็ก 564501106 6 
  นางสาวกลัยา สอนแกว้ 564501107 7 
  นางสาวกาญจนา เลศิไกร 564501108 8 
  นางสาวกสุมุา มั่งสพุรรณ 564501109 9 
  นางสาวขวญักมล ทพิยส์วสัดิ ์564501110 10 
  นางสาวจนัทมิา เอีย่มศรเีพ็ชร ์564501111 11 
  นางสาวนัทรนั มแีกว้ 564501112 12 
  นางสาวจริวรรณ ศรนีวล 564501113 13 
  นางสาวเจนจริา บณุยะประภตู ิ564501114 14 
  นางสาวฉัตรทอง นอ้ยปกุ 564501115 15 
  นางสาวฉันทส์นีิ แซเ่ฮง้ 564501116 16 
  นางสาวชลธชิา จนัอน้ 564501117 17 
  นางสาวฐติา จนัทมิา 564501118 18 
  นายฐติพิงศ ์คาํกงลาด 564501119 19 
  นางสาวณัทธมิา แจม่แจง้ 564501120 20 
  นางสาวณีรนุช ยงัอยู่ 564501121 21 
  นายทศพล ทองยอดเกร ือ่ง 564501122 22 
  นางสาวทฆิมัพร นิธวิงศ ์564501123 23 
  นางสาวธนันทช์นก นาครกัษ ์564501124 24 
  นายธรีพงษ ์ดวงตา 564501125 25 
  นายนพดล วฒันสภุานนท ์564501126 26 
  นายนัฐพงษ ์ศรอีนงค ์564501127 27 
  นางสาวนิยตุา ผ่องสละ 564501128 28 
  นางสาวบษุราคมั ใชฮ่ะ 564501129 29 
  นางสาวปทมุรตัน ์คาํหอมกลุ 564501130 30 

1/3 Page 22/10/2561 11:12  



 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2556 

 

รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4058 ดร. ปารชิาต ิขําเรอืง 
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวประอรรตัน ์ภาณุวฒันย์ิง่ยงค ์564501131 31 
  นางสาวปวณีา ผาทอง 564501132 32 
  นางสาวปัทมา เย็นนาน 564501133 33 
  นางสาวปิยะกาญจน ์ดอนพกิลุ 564501134 34 
  นางสาวพมิพเ์พ็ญ ยนิด ี564501135 35 
  นางสาวเพ็ญมณี แกว้ลายคาํ 564501136 36 
  นางสาวมาลนีิ พูลศลิป์ 564501137 37 
  นางสาวรวพิร ไถจ้ติต ์564501138 38 
  นางสาวรจุชิญาณ ์ศรภีมุมา 564501139 39 
  นางสาววนิดา บญุจติธรรม 564501140 40 
  นางสาววรรณนิภา หมืน่ประสทิธิ ์564501141 41 
  นางสาววรรณเรศ ชาวไรน่าค 564501142 42 
  นางสาววรากรณ ์พ่วงพูล 564501143 43 
  นางสาววาสนา บญุช ู564501144 44 
  นางสาวศวติา ถกึเจรญิ 564501145 45 
  นางสาวศริวิมิล โชตชิว่ง 564501146 46 
  นางสาวสริกินัยา ศริ ิ564501147 47 
  นางสาวสริพิร วจิติรานนท ์564501148 48 
  นางสาวสกุญัญา เคหะธปู 564501149 49 
  นางสาวสจุติรา พลนาค ู564501150 50 
  นางสาวสทุธาธณีิ กสุโุมทย ์564501151 51 
  นางสาวสพุรรณี เทยีนเทีย่ง 564501152 52 
  นางสาวสพุฒัตรา จาํปีขาว 564501153 53 
  นางสาวสภุลกัษณ ์ตะกอ้ง 564501154 54 
  นางสาวสภุาวด ีดอนม่วง 564501155 55 
  นางสาวสมุา มสีมภพ 564501156 56 
  นางสาวแสงดาว เปรมทอง 564501157 57 
  นายอนุศกัดิ ์พนัยุโดด 564501158 58 
  นางสาวอภญิญา ใจสงเคราะห ์564501159 59 
  นางสาวอภญิญา สวุรรณราย 564501160 60 
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  นางสาวอรณิตชา ศรหีร ัง่ไพโรจน ์564501161 61 
  นางสาวอญัฑกิา หมเีทยีน 564501162 62 
  นางสาวอษุา คาํเลศิ 564501163 63 
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