
ล ำดบัท่ี รหสันิสิต กลุ่มเรีน

1 นำงสำว จินตนำ ทองเป๊ะ 53010914099 AC53_AUDIT
2 นำงสำว ชุตินนัท ์ผดำจิตร 53010914161 AC53_AUDIT
3 นำงสำว ธญัลกัษณ์ ศรีธรรม 53010914230 AC53_FA1
4 นำงสำว นทัชำ ปุละหล่ำ 53010914253 AC53_AUDIT
5 นำงสำว ปนดัดำ กลมเกลียว 53010914294 AC53_FA1
6 นำงสำว ภณิดำ ศศิกรกุล 53010914390 AC53_AUDIT
7 นำงสำว วงเดือน ทุมมำศ 53010914478 AC53_AUDIT
8 นำงสำว สำลินี หนองสูง 53010914580 AC53_FA2
9 นำงสำว สุนิสำ นำมทะจนัทร์ 53010914619 AC53_ AUDIT

10 นำงสำว สุพตัรำ ป้องปิด 53010914627 AC53_FA2
11 นำงสำว อำริตำ วงศท์อง 53010914709 AC53_AUDIT
12 นำงสำว อรทยั เรืองสุขสุด 53010914736 AC53_AUDIT
13 นำงสำว จิรำภรณ์ ปะจนัทะสี 53010914748 AC53_AUDIT
14 นำงสำว ฉลวย กองทรัพย์ 53010914817 AC53_AUDIT
15 นำงสำว ธนพร กล ่ำคุม้ 53010914840 AC53_FA3

16 นำงสำว ธีรำภรณ์ แน่นดี 53010914843 AC53_AUDIT

17 นำงสำว นนัทะนำ ปัตถำวะโร 53010914850 AC53_FA3

18 นำงสำว ประภสัสร สมภำ 53010914862 AC53_AUDIT

19 นำงสำว มำลินี อุทะกะ 53010914883 ac53_audit

20 นำงสำว ศิริขวญั บุญคุม้ 53010914904 AC53_AUDIT

21 นำงสำว สันทรี พิจำรณ์ 53010914911 AC53_AUDIT

22 นำงสำว สุพตัรำ ขนัชมภู 53010914922 AC53_MA2

23 นำงสำว อภิญญำ คงวิริยะกุล 53010914932 AC54_FA3

24 นำย กฤตเมธ พนันอ้ย 53010914944 AC53-AUDIT

25 นำงสำว เพญ็นภำ บุตรดี 53010914982 AC53_AUDIT

26 นำงสำว แคทริน ศิริไทยเจริญสุข 53010914992 AC53_FA3

27 นำงสำว กนกพร ค  ำสีแกว้ 55010970321 บช18จศ81

28 นำย ไกรศร ศรีกระหวนั 55010970339 บช18จศ83

29 นำงสำว งำมพิศ จนัทมำนิตย์ 55010970343 บช18จศ87

30 นำงสำว จินตนำ ดุจดำ 55010970350 บช18จศ86

31 นำย ชชัชยั สุดเฉลียว 55010970378 บช18จศ82

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัท่ี รหสันิสิต กลุ่มเรีนช่ือ-สกุล

32 นำงสำว ดวงตำ สัมฤทธ์ิ 55010970388 บช18จศ84

33 นำงสำว ทศันีย ์โทวรรณำ 55010970398 บช18จศ86

34 นำงสำว ธญัญลกัษ ์อ่ิมเสถียร 55010970406 บช18จศ86

35 นำงสำว นฐัณิชำ. อนัอ่อน 55010970418 บช18 จศ82

36 นำงสำว นิภำพร ภูอุภยั 55010970436 บช18จศ82

37 นำงสำว ปัทมำภรณ์ ปรีเลขำ 55010970455 บช 18 จศ 85

38 นำงสำว พรพรรณ เรืองสมบติั 55010970470 บช18จศ84

39 นำงสำว พรพิมล อำจสิงห์ 55010970471 บช18จศ85

40 นำงสำว พรรณวิไล คุม้โนนไชย 55010970472 บช18จศ86

41 นำงสำว พรรณิศำ ประสมวงษ์ 55010970473 บช18จศ87

42 นำงสำว พชัรี ข่ำทิพยพ์ำที 55010970478 บช18จศ86

43 นำงสำว ภทัรำ ลำดแท่น 55010970488 บช18จศ86

44 นำงสำว มธุรส ค  ำแผ่น 55010970495 บช18จศ85

45 นำงสำว มทัติกำ วิสำคำม 55010970502 บช18จศ84

46 นำงสำว เยำวลกัษณ์ นำค ำรอด 55010970514 บช 18จศ88

47 นำงสำว รัญชิดำ วนัริโก 55010970521 บช 18 จศ 87

48 นำงสำว รัตนำภรณ์ พรหมดี 55010970526 บช18จศ84

49 นำงสำว รุ่งนภำ ไพศำล 55010970529 บช18จศ87

50 นำงสำว วรรณวิกำ แสงสวำ่ง 55010970543 บช18จศ85

51 นำงสำว วำสนำ บ ำรุงภกัด์ิ 55010970556 บช18จศ82

52 นำงสำว วำสนำ สุปัญญำ 55010970558 บช18จศ84

53 นำงสำว วิลำวลัย ์พำละพล 55010970574 บช18จศ84

54 นำย ศตวรรษ โสมำบุตร 55010970577 บช18จศ87

55 นำงสำว ศศิภำ นิยะนุช 55010970585 บช18จศ87

56 นำงสำว ศิริขวญั มูลมัง่คัง่ 55010970588 บช18จศ82

57 นำงสำว สะใบทอง พนัโนฤทธ์ิ 55010970607 บช18จศ85

58 นำงสำว สุกญัญำ เพง็ธรรม 55010970616 บช18จศ86

59 นำงสำว สุกญัญำ สุวรรณใจ 55010970619 บช18จศ81

60 นำงสำว สุจิตรำ ดวงคุณ 55010970620 บช18จศ82



ล ำดบัท่ี รหสันิสิต กลุ่มเรีนช่ือ-สกุล

61 นำงสำว สุจินดำ ขนุเตรียม 55010970623 บช18จศ85

62 นำงสำว สุดำรัตน์ แสงชมภู 55010970630 บช18จศ84

63 นำงสำว สุปำณี หำญชนะ 55010970645 บช18จศ83

64 นำงสำว สุพตัรำ อ่อนอนงค์ 55010970651 บช18จศ81

65 นำงสำว สุรีฉำย พลลำภ 55010970657 บช18จศ 87

66 นำงสำว สุวิมล มำตยว์งค์ 55010970659 บช18จศ81

67 นำงสำว แสงเดือน เจริญใจ 55010970662 บช18จศ84

68 นำงสำว หน่ึงฤทยั วดัแพนล ำ 55010970664 บช18จศ86

69 นำงสำว อภิลกัษณ์ รอดชมภู 55010970669 บช18จศ83

70 นำงสำว อรพรรณ อินอ่อน 55010970672 บช18จศ86

71 นำงสำว อรวรรณ จุฑำฤทธ์ิ 55010970676 บช18จศ82

72 นำงสำว อรวี ถะเกิงผล 55010970678 บช18จศ84

73 นำงสำว องัคณำ วอขวำ 55010970685 บช18จศ83

74 นำงสำว อุดมลกัษณ์ เต่ือยจนัทึก 55010970697 บช18จศ87

75 นำงสำว นวลฉวี ลีลำนอ้ย 55010970715 บช18จศ81

76 นำงสำว ฐนิตำ. สุริโย 55010970716 บช 18. จศ 82

77 นำงสำว อญัมณี ชุณหรัต 55010970783 บช18จศ84

78 นำงสำว วิไลวรณ จอ้ยเพีย 55010970806 บช18จศ83

79 นำงสำว ธนวรรณ แมน้ศิริ 55010970828 บช18จศ81

80 นำงสำว ศศิประภำ ครอบแกว้ 55010970829 บช18จศ82

81 นำงสำว สะไบทอง วิชพล 55010970847 บช18จศ84

82 นำงสำว อภิญญำ จนัทร์เมืองคุณ 55010970848 บช18จศ85

83 นำงสำว ศิริพร โมคศิริ 55010970872 บช18จศ84

84 นำงสำว อรจิรำ กิตติวิวฒัน์กุล 58301091493 AC53_AUDIT

85 นำงสำว ณฐัฐิรำ พลดร 55010970383 บช18จศ87

86 นำงสำว ทศัณีย ์หินกำล 55010970396 บช18จศ84

87 นำงสำว อำรี วงศพ์ำนิชย์ 53010915004 AC53_FA3

88 นำงสำว สุวิมลทิพย.์ กอบก ำ 55010970660 บช18จศ82

89 นำงสำว จิรัสยำ ชำสุด 53010914594 AC53_MA2



ล ำดบัท่ี รหสันิสิต กลุ่มเรีนช่ือ-สกุล

90 นำงสำว ลดัดำวลัย ์พุ่มนิรภยั   55070970085 บช 18 อศน 81   

91 นำงสำว กนกวรรณ   ลอ้มในเมือง  55070970051 บช 18 อศน 81  

92 นำงสำว นิศำชล ปำกหวำน 55070970069 บช 18 อศน 81  

93 นำงสำว จำรุวรรณ เพญ็สุข   55070970057 บช 18 อศน 81  

94 นำงสำว ศุภลกัษณ์  ดำคม  55070970092 บช 18 อศน 82   

95 นำงสำว ชลธิชำ พิรุณ 55070970060 บช 18 อศน 82   

96 นำงสำว จำรุวรรณ เทียบมงั   55070970156 บช 18 อศน 82   

97 นำงสำว นุชจรี แดงดี   55070970071 บช 18 อศน 81  

98 นำงสำว ภำวิณี นิจเมืองปัก 53010914409 AC53_AUDIT

99 นำงสำว ปิยะกมล พรมมงคล 55010970460 บช18จศ82

100 นำย อรรถพล บุญญำนุสนธ์ิ 55010970674 บช18จศ88


