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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 7067 อ. สมใจ เภาดว้ง 
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกชกร จนัทรแ์จม่ใย 574501301 1 
  นางสาวเกศรนิทร ์ศรเีหรา 574501302 2 
  นางสาวขนิษฐา แซต่ัง้ 574501303 3 
  นางสาวโฆสติว์รรณ ์บญุผุด 574501304 4 
  นางสาวสชุานันท ์มาตโห ้574501305 5 
  นางสาวจริวรรณ พลหริญั 574501306 6 
  นางสาวกลุสิราพชัร ์องัธวุานนท ์574501307 7 
  นางสาวชลติา เกษมสขุจรสัแสง 574501308 8 
  นางสาวฐาปนี จุน่บญุ 574501309 9 
  นางสาวฐติกิานต ์หว้ยหงษท์อง 574501310 10 
  นางสาวกญัจนจ์ารตี ์จรีะชยัโรจน ์574501311 11 
  นางสาวณิชาปวณี ์อําพนัธ ์574501312 12 
  นายจรีายุส สขุชยัยะ 574501313 13 
  นางสาวพชิญานี ไขน่าค 574501314 14 
  นางสาวธรีาพร อคัคะรสัมโิย 574501315 15 
  นางสาวนภาพร เกษมสขุเจรญิชยั 574501316 16 
  นางสาวนัยรตัน ์เล็กเภา 574501317 17 
  นางสาวธญัญภรณ ์ชศูร ี574501318 18 
  นางสาวพรทพิย ์สจุรติ 574501319 19 
  นางสาวพชรพชร เจรญิสขุ 574501320 20 
  นางสาวแพรพรรณ สนิสมรส 574501321 21 
  นางสาวพาขวญั บญุครอง 574501322 22 
  นางสาวเพ็ญนภา แซล่ิม้ 574501324 23 
  นางสาวพชิชานันท ์ภูซ่อ้น 574501325 24 
  นางสาวแพรวพรรณ เทพมาลาพนัธศ์ริ ิ574501326 25 
  นางสาววรรณศริ ิศรนีวล 574501327 26 
  นางสาวมายนิสา พลบัวงักลํ่า 574501328 27 
  นางสาววรวรรณ อรรจนางกรู 574501329 28 
  นางสาววรณุกาญจน ์สขุสาม 574501330 29 
  นางสาววภิาพร พลบัเจ็ดร ิว้ 574501331 30 
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  นางสาววภิาว ีเพ็งม ี574501332 31 
  นางสาววลิาวณัย ์วดัอํ่า 574501333 32 
  นางสาววรีพร สาํรวลหนัต ์574501334 33 
  นางสาวยุวด ีพูลพชืชน 574501335 34 
  นางสาวเลศิรกัษ ์ขนัทองด ี574501336 35 
  นางสาวศริพิร สริทิรพัยพู์นผล 574501337 36 
  นางสาวศริลิกัษณ ์ชว่ยเกดิ 574501338 37 
  นางสาวสมฤด ีจนัทรส์มบรูณ ์574501339 38 
  นางสาวสดุารตัน ์ลลีาศริวิณิชย ์574501340 39 
  นางสาวสทุธดา แสงน่วม 574501342 40 
  นางสาวอนัญพร ไปลป่ลดทกุข ์574501343 41 
  นางสาวสรุรีตัน ์นงจติร 574501344 42 
  นางสาวสวุรรณา ภชุงค ์574501345 43 
  นางสาวสวุมิล ป่ินมณี 574501346 44 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์สขุประดษิฐ ์574501347 45 
  นางสาวแสงเดอืน ชาวเพชร 574501348 46 
  นางสาวหทยัรตัน ์งามยิง่ 574501349 47 
  นางสาวนิชาภา รศัมวีรโชต ิ574501350 48 
  นางสาวเกวร ีมทีรพัย ์574501351 49 
  นายณัฐกานต ์รกัวงษ ์574501352 50 
  นางสาวณัฐชยา จงเชดิชแูดน 574501353 51 
  นางสาวธาราทพิย ์ปู่ นอ้ย 574501355 52 
  นางสาวอจัฉราวรรณ คงเหมยีน 574501356 53 
  นางสาวนิดา อมรกติตโิรจน ์574501358 54 
  นายพงษป์กรณ ์ขนุเนียม 574501359 55 
  นางสาวจฑุามาศ เชยสงวน 574501360 56 
  นายวรพล คาํกาหลง 574501363 57 
  นางสาวศริวิรรณ ภมุรนิทร ์574501364 58 
  นางสาวศภุสิรา แซโ่คว้ 574501365 59 
  นางสาวอญัชลพีร ถิน่วงศอ์นิทร ์574501368 60 
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  นางสาวอมรรตัน ์ละวณัวงษ ์574501370 61 
  นายอานนท ์ใจตรง 574501371 62 
  นางสาวณัฐกานต ์ศาระสาลนิ 574501372 63 
  นางสาววภิาดา เสยีงสมบรูณ ์574501373 64 
  นางสาวกฤษตราภรณ ์แสงพทิรู 574501374 65 
  นางสาวอารสิา เหมอืนมณี 574501375 66 
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