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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 ่
  นางสาวกนกวรรณ ขาํยนิด ี564501301 1 
  นางสาวกมลชนก ทบัทมิไทย 564501302 2 
  นางสาวกมลชนก พุทธา 564501303 3 
  นางสาวกลัยรตัน ์ปานดอย 564501304 4 
  นางสาวกลัยา จงพพิฒันว์ณิชย ์564501305 5 
  นางสาวกลุปรยิา ทองวงศญ์าต ิ564501306 6 
  นางสาวขจพีรรณ องักรูอจัฉรา 564501307 7 
  นางสาวขวญัฤทยั นิลจนัทร ์564501308 8 
  นางสาวจนัทมิา บษุบา 564501309 9 
  นางสาวจติรา ตัง้ศริเิสถยีร 564501310 10 
  นางสาวจรินันท ์งามด ี564501311 11 
  นางสาวจรินันท ์อ่อนนาน 564501312 12 
  นางสาวเจนจริา กวงขนุทด 564501313 13 
  นางสาวฉัตรกมล พรมแสง 564501314 14 
  นางสาวชลติา ขาํจา 564501315 15 
  นางสาวชวศิา ทรงเจรญิ 564501316 16 
  นางสาวชตุมิณฑน ์ทองหลอ่ 564501317 17 
  นางสาวณัฐกาญจน ์วรรณชาต ิ564501318 18 
  นายณัฐนัย มดี ี564501319 19 
  นางสาวณิชกมล คาํลา 564501320 20 
  นางสาวดวงทพิย ์ออ่นนอ้ม 564501321 21 
  นางสาวทรงศริ ิแสงใจด ี564501322 22 
  นางสาวธญัรดา สาสขุ 564501323 23 
  นางสาวนภสัสร ปานเรอืง 564501324 24 
  นางสาวธมลวรรณ โยคาพจร 564501325 25 
  นางสาวบญุญารตัน ์โพธิท์ะเล 564501326 26 
  นางสาวบษุพตัร ์พูหลาํ 564501327 27 
  นางสาวเบญจมาพร เอกจนี 564501328 28 
  นางสาวเบญจวรรณ สอนกระตา่ย 564501329 29 
  นายปรชัญา ภริมยเ์จยีว 564501330 30 
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  นางสาวปัณฑารยี ์ใหมเกดิ 564501331 31 
  นางสาวปานเรขา สกลุวงศไ์พบลูย ์564501332 32 
  นางสาวปิยะวด ีขนุสายทอง 564501333 33 
  นายพรชยั หนวดพราหม 564501334 34 
  นางสาวพลมัฤพร ธนพชัโรวทิย ์564501335 35 
  นางสาวพชันิดา อดุมสนัตธิรรม 564501336 36 
  นางสาวพชัราภา เกดิสมบรูณ ์564501337 37 
  นางสาวเฟ่ืองฟ้า ชาญชยั 564501338 38 
  นางสาวภทัรพร นาคหสัด ี564501339 39 
  นางสาวภทัราพร ป้ันประดบั 564501340 40 
  นางสาวภารด ีอยู่ถนอม 564501341 41 
  นางสาวเมธาว ีศรตีา่ยขาํ 564501342 42 
  นางสาวยุวด ีธรรมศริ ิ564501343 43 
  นางสาวรุง่นภา ยอยรูร้อบ 564501344 44 
  นางสาวลลติา ประเสรฐิศกัดิ ์564501345 45 
  นางสาววนิดา ชมเชย 564501346 46 
  นางสาววราภสัร ์คาํทว ี564501347 47 
  นางสาววลรีตัน ์แกว้ครี ี564501348 48 
  นางสาววสกุมล ชอ่ทบัทมิ 564501349 49 
  นางสาววนัวสิา สนิสขุ 564501350 50 
  นางสาววลิ ีจนีดาํ 564501351 51 
  นางสาวศรณัยพ์ร ไถบ้า้นกวย 564501352 52 
  นางสาวศริพิร ขาํเจรญิ 564501353 53 
  นางสาวศริพิร บญุมา 564501354 54 
  นางสาวสรารตัน ์ทองดอนแอ 564501355 55 
  นางสาวสะไบทพิย ์คงแกว้ 564501356 56 
  นางสาวสคุนทพิย ์บตุรเพ็ชร 564501357 57 
  นายสทุธญาณ ์บวัทอง 564501358 58 
  นางสาวดวงกมล หมืน่จง 564501359 59 
  นายอณุพงษ ์กรทีอง 564501360 60 
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  นายอดศิกัดิ ์คน้หาสขุ 564501361 61 
  นางสาวองัคณา ชว่ยเต็ม 564501362 62 
  นางสาวอารยีา โพธกิลุ 564501363 63 
  นางสาวอมุาพร เกลอเถือ่น 564501364 64 
  นางสาวอมุาพร ปณีตจติต ์564501365 65 
  นางสาวอไุรวรรณ เมฆขาว 564501366 66 
  นางสาวจรีะวฒัน ์เสมอใจ 564501367 67 
  นางสาวมณีรตัน ์ศรบีญุรอด 564501368 68 
  นางสาวจนิทภา ศรสีขุ 564501369 69 
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