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รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6013 อ. ไพโรจน ์รม่บารม ี
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกพร แกว้ปาน 564501201 1 
  นางสาวกนกวรรณ ใจหลกั 564501202 2 
  นางสาวกมลวรรณ นิรตัศิยานนท ์564501203 3 
  นางสาวกรรณิการ ์เหมอืนศรเีพ็ง 564501204 4 
  นางสาวกรองกาญจน ์อิว้บาง 564501205 5 
  นางสาวกลุจริา ฮั่วจ ัน่ 564501206 6 
  นายจกัรกฤช ศรวีเิชยีร 564501207 7 
  นางสาวชณิตา ม่วงศร ี564501208 8 
  นางสาวชนิกา ชแูสง 564501209 9 
  นางสาวชาลนีิ ชขีาว 564501210 10 
  นางสาวฐาปนี เพชรเยยีน 564501211 11 
  นางสาวฐติพิร แจม่สวา่ง 564501212 12 
  นางสาวณัฏชญา มั่นคง 564501213 13 
  นางสาวณัฐณิชา ฮวดหนองโพธิ ์564501214 14 
  นางสาวณัฐวรรณ จนัทะวงษ ์564501215 15 
  นางสาวณันธญิา จารนัย 564501216 16 
  นางสาวทพิยว์รรณ หมายพึง่โพธิ ์564501217 17 
  นางสาวนิตยนิ์ภา ปทมุสตูร 564501218 18 
  นางสาวนุสบา ผลอนิทร ์564501219 19 
  นางสาวปภสัรา ดษิคาํ 564501220 20 
  นางสาวประภสัรา ยอ้ยด ี564501221 21 
  นางสาวปวรศิา ไทรฟัก 564501222 22 
  นางสาวปวชิญา หลวงทพิย ์564501223 23 
  นางสาวพรรณวด ีนวลจนัทร ์564501224 24 
  นายพศวรี ์ววิฒันด์ษิกลุ 564501225 25 
  นางสาวพชัรธร เทีย่งทดั 564501226 26 
  นางสาวพชัรา อนิชุม่ 564501227 27 
  นางสาวพชัรภีรณ ์คงอคัรเดชา 564501228 28 
  นางสาวพทัยา อา่งทอง 564501229 29 
  นายพฑิรูย ์คลา้ยหริญั 564501230 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวพมิลมาศ เรอืงเทศ 564501231 31 
  นางสาวมณีรตัน ์ยิง่เมอืง 564501232 32 
  นางสาวมุทดิา แยม้เดช 564501233 33 
  นางสาวเมทวิา สาสกลุ 564501234 34 
  นางสาวยศวด ีภูท่ว ี564501235 35 
  นางสาวรวนิทนิ์ภา เทยีนเหลอืง 564501236 36 
  นายฤกษช์ยั ดเีสมอ 564501237 37 
  นางสาวลลนิธร เอีย่มแดง 564501238 38 
  นางสาววชติา สพุกจิ 564501239 39 
  นางสาววณิชฌา จาํปาคาํ 564501240 40 
  นางสาววนัสนันท ์เอีย่มมา 564501241 41 
  นายวรวฒุ ิคุม้สกลุ 564501242 42 
  นางสาววรรีตัน ์สมปัญญา 564501243 43 
  นางสาววภิาดา พรมสภุา 564501244 44 
  นางสาวศรสีดุา ทองดอนอ่อน 564501245 45 
  นางสาวศศธิร มั่นคง 564501246 46 
  นางสาวศศวิรรณ เนียมมสีขุ 564501247 47 
  นางสาวศติราพร พุกเปลีย่น 564501248 48 
  นางสาวสกณุา จงฉิม 564501249 49 
  นางสาวสงดั มงคลเอีย่ม 564501250 50 
  นางสาวสดุธดิา นวลวนั 564501251 51 
  นางสาวสทุธดิา เอกปัจชา 564501252 52 
  นางสาวสธุาสนีิ พนัธช์ติ 564501253 53 
  นางสาวสนิุสา แกว้พุฒตาล 564501254 54 
  นางสาวสนิุสา ชยัสงคราม 564501255 55 
  นางสาวสปุราณี ดอนเนตรงาม 564501256 56 
  นางสาวสวุพร เปลีย่นพุ่ม 564501257 57 
  นางสาวสวุรรณา อัน้จกุฉุน 564501258 58 
  นางสาวเสาวนีย ์ปทมุสตู ิ564501259 59 
  นางสาวอรวรรณ สภุาณุเดช 564501260 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวองัคณา จนัทรฉ์าย 564501261 61 
  นางสาวกวนิทรา ศรคีาํ 564501262 62 
  นางสาวจฑุารตัน ์เพชรปานกนั 564501263 63 
  นางสาวขวญัฤด ีซุน่เฮง 564501264 64 
  นางสาวกมลชนก ออ่นด ี564501265 65 
  นางสาววภิาพร ศรศีกัดิ ์564501266 66 
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