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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5051 อ. บุษบงค ์สุวรรณะ 
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ แดงปรชีา 574501101 1 
  นางสาวกนกพร บญุรทิธิ ์574501102 2 
  นางสาวกมลชนก ชา้งดาํ 574501103 3 
  นางสาวกมลทพิย ์มนีาจ 574501104 4 
  นางสาวกรรณิการ ์ทองเกต ุ574501105 5 
  นางสาวกฤตยิาภรณ ์เรอืนใจมั่น 574501106 6 
  นายกฤษณะ ผวิพราหมณ ์574501107 7 
  นางสาวกนกวรรณ พุ่มทอง 574501108 8 
  นายคณุากร บณัฑติ 574501109 9 
  นางสาวจงกลนี ประสานศร ี574501110 10 
  นางสาวจดิาภา ธรีะโรจนพงษ ์574501111 11 
  นางสาวจติตมิา แกว้บชูา 574501112 12 
  นางสาวจรีนันท ์กาบแกว้ 574501113 13 
  นายชนะภยั นะราแกว้ 574501114 14 
  นางสาวเจนจริา สาดศร ี574501115 15 
  นางสาวณัฐรกิา กะตะศลิา 574501116 16 
  นางสาวฐติชิญา ศรบีญุ 574501117 17 
  นายธรรมนูญ เลขะสทิธิ ์574501118 18 
  นางสาวนภสัวรรณ ดาวฤกษภ์มูชิยั 574501119 19 
  นางสาวนรศิรา ทองศาสตร ์574501120 20 
  นางสาวนิยตุา แกว้เกต ุ574501121 21 
  นางสาวบญุฑรกิา โพธิช์ ุม่ 574501122 22 
  นางสาวปรณิดา เจรญิผล 574501123 23 
  นางสาวพรนภา ป่ินทกลู 574501124 24 
  นางสาวเพชรรตัน ์เทสนิ 574501125 25 
  นางสาวนันทวลัย ์งามวทิติวงศ ์574501126 26 
  นางสาวพรนภา รุง่ฤทยัวฒัน ์574501127 27 
  นางสาววรณัญา เหลอืงวฒันวไิล 574501128 28 
  นางสาววราภรณ ์เพ็ชรพ่วงพนัธ ์574501129 29 
  นางสาววยิะดา ขวญัแดง 574501130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวปิยรตัน ์ดวงสใีส 574501131 31 
  นายศราวฒุ ิดอนเจดยี ์574501132 32 
  นางสาวศริาณี ตูบ้างชา้ง 574501133 33 
  นางสาววรรณิกา ลดขนุทศ 574501134 34 
  นางสาวมุกประกาย ชา้งทอง 574501135 35 
  นางสาวเรวด ีกระมลฉ่ํา 574501136 36 
  นางสาวศภุากร อารยตุธิรรม 574501137 37 
  นายสถาพร จนัทรเ์กต ุ574501138 38 
  นางสาวสโรชา ทรงเจรญิ 574501139 39 
  นางสาวเสาวภา ศกัดาพสิทุธิ ์574501140 40 
  นางสาวลลติา ผาตนิาวนิ 574501141 41 
  นางสาววนิดา ลาํยวน 574501142 42 
  นางสาววภิา คมิหนัตอ์าํไพ 574501144 43 
  นางสาววภิารตัน ์พนัธุแ์ตง 574501145 44 
  นางสาวอลษิ แซเ่อีย้ว 574501146 45 
  นางสาวศริลิกัษณ ์สนธอินุเคราะห ์574501147 46 
  นางสาวศภุสิรา ตรอีาํนรรค 574501148 47 
  นางสาวสมาพร สรุโชตเิวศย ์574501149 48 
  นายอสิรนิทร ์สนิทรพัย ์574501150 49 
  นางสาวชญัญา ประดษิฐโ์ยธา 574501151 50 
  นางสาวสจุติรา เลศิปาน 574501152 51 
  นางสาวเดอืนเพ็ญ กาวยุ่น 574501153 52 
  นางสาวสทุธดิา ก.วบิลูยศ์กัดิศ์ร ี574501154 53 
  นางสาวนฤชา สาํเนียงเย็น 574501155 54 
  นางสาวบตุรตรา พนิพวง 574501156 55 
  นางสาวสพุชัชา วเิศษวงษ ์574501157 56 
  นางสาวสภุชัชา บวัทรพัย ์574501158 57 
  นางสาวอนุธดิา คซุติา 574501159 58 
  นายอภลิกัษณ ์วงษส์นิท 574501160 59 
  นางสาวภทัรพรรณ บวักลาง 574501161 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวศศนีิ ลปิิยสกลุ 574501166 61 
  นางสาวสดุารตัน ์ขาํอนิทรยี ์574501167 62 
  นางสาวศริประภา ลอยลอ่ง 574501168 63 
  นางสาวสธุดิา เช ือ้สหีะรณชยั 574501170 64 
  นางสาวสธุดิา มาลา 574501171 65 
  นางสาวอภสิราพร คงบญุวจิติร ์574501172 66 
  นางสาวอนิอร แซช่ ือ้ 574501173 67 

6
 

5
 

8 ชา
 

ค
 
หญิ

 
คน รว

 
ค

 

3/3 Page 22/10/2561 11:36  


