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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกญัญา สาระสมบญุ 574501201 1 
  นางสาวจนัทรเ์พ็ญ กาหลบิ 574501202 2 
  นางสาวจฑุารตัน ์มั่นศรจีนัทร ์574501203 3 
  นางสาวจามนิทร ์จารสุริวิรรณกลุ 574501204 4 
  นางสาววไิลวรรณ คุย่กลิน่ 574501205 5 
  นางสาวเจนจริา จติตภ์ริมย ์574501206 6 
  นางสาวชฎารตัน ์ภริมยร์ ืน่ 574501207 7 
  นางสาวชนวรรณ สดุสาคร 574501208 8 
  นางสาวณัฏฐณิชา พงษล์ิม้ 574501209 9 
  นางสาวณิชนันทน ์นามาบ 574501210 10 
  นายณรงคศ์กัดิ ์นากร 574501211 11 
  นางสาวตะวนัทพิย ์บญุมา 574501212 12 
  นางสาวธญัธร กลัปพฤกษ ์574501213 13 
  นางสาวบษุกร บญุโพธิ ์574501214 14 
  นางสาวนฤมล พงษท์ว ี574501215 15 
  นางสาวประภาพร นาคะประวงิ 574501216 16 
  นางสาวพมิพว์ภิา ธาตทุอง 574501217 17 
  นายพรอ้มพฏัฐพ์งศ ์สามงามเขยีว 574501218 18 
  นางสาวนิชา ตาตดิอนิทร ์574501219 19 
  นางสาวบษุกร เสาวโค 574501220 20 
  นางสาวมธรุส สขุยนื 574501221 21 
  นายพงศธร เอือ้เฟ้ือ 574501222 22 
  นางสาวพรพมิล เสยีงสมใจ 574501223 23 
  นางสาวเมรยิา สขุแสงศร ี574501224 24 
  นางสาวสทุธาสนีิ นันทวชิติ 574501225 25 
  นางสาวจริาลกัษณ ์จรสัวกิรยักลุ 574501226 26 
  นางสาววนัวสิาข ์สนลอย 574501227 27 
  นางสาววภิาดา กระเชา้เพชร 574501228 28 
  นางสาววภิาว ีเกดิวดัท่า 574501229 29 
  นางสาววริญัญา คาํพทิกัษ ์574501230 30 
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  นางสาวศณัิฐตา อรา่มเรอืง 574501231 31 
  นางสาวศริญิญา ชะภมู ิ574501232 32 
  นางสาวศริกิาญจน ์พุ่มทอง 574501233 33 
  นางสาวศริพิร ขวญัสด 574501234 34 
  นางสาวสรติา สธุาพจน ์574501235 35 
  นางสาวสลญัรตัน ์พวงผรากา 574501236 36 
  นางสาวสวรรญา สามสทีอง 574501237 37 
  นางสาวสริภิสั อยู่คงดเีจรญิ 574501238 38 
  นางสาวสริมิา พวงเนียม 574501239 39 
  นางสาวสทุธดิา ตนุสมจติ 574501240 40 
  นางสาวสภุสัสรา เพิม่สวสัดิช์ยั 574501241 41 
  นางสาวสภุสัสร สทุธวิงศษ์า 574501242 42 
  นางสาวสภุาวด ีชขูวญั 574501243 43 
  นางสาวสภุาภรณ ์เทีย่งแท ้574501244 44 
  นางสาวสมุณิตรา บญุประสาน 574501245 45 
  นางสาวภวญา แยม้ศร ี574501246 46 
  นางสาวสวุพชัร สรุยีพ์งษ ์574501247 47 
  นางสาวอนุสรา ประพรม 574501248 48 
  นางสาวอมรรตัน ์วงษเ์วยีน 574501249 49 
  นายอนุชติ บญุพา 574501250 50 
  นางสาวอรทยั เลขวฒันะโรจน ์574501251 51 
  นางสาวอรยา เณรตากอ้ง 574501252 52 
  นางสาวธชัรญีา บญุอยู่ฮง 574501253 53 
  นายนนทว์รศิ ภรูชิยัวรโรจน ์574501254 54 
  นางสาวปวณีา เหมอืนนุ่ม 574501255 55 
  นางสาวอําภา พกิลุทอง 574501256 56 
  นางสาวนงลกัษณ ์แสนโบราณ 574501257 57 
  นางสาวรชัดาพร แยม้ศรใีส 574501259 58 
  นางสาวจารวุรรณ ธรรมวตัร ์574501260 59 
  นางสาววลิาวณัย ์วนัชะเอม 574501262 60 
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  นางสาวสธุมิา สนัุนท ์574501263 61 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์โงว้เจรญิ 574501264 62 
  นางสาวนัทธมน เลขพร 574501266 63 
  นางสาวอสิรา ทพัทว ี574501267 64 
  นายปฎพิล ผุลละศริ ิ574501268 65 
  นางสาวพรพมิล ดษิพนัธุ ์574501269 66 
  นายพชิญณัฐ สสีด 574501270 67 
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