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รุน่ 511 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ  
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกรรณิการ ์ชคูาํ 514428301 1 
  นายจตพุล ทบัไทร 514428302 2 
  นายจารวุทัน ์ทฆิมัพรไพโรจน ์514428303 3 
  นางสาวชนิกานต ์ทกุขส์ญู 514428305 4 
  นายชาคร แสนยุตธิรรม 514428306 5 
  นางสาวญาดา เจรญิสวสัดิ ์514428307 6 
  นายณรงคเ์ดช ธติมิาธญัญากลุ 514428308 7 
  นางสาวณัฐชนา วารยี ์514428309 8 
  นางสาวณัฐวรรณ กลา้หาญ 514428310 9 
  นายดวงจนัทร ์ใจลาํปาง 514428311 10 
  นายทวรีกัษ ์แขกเตา้ 514428312 11 
  นายธนวรรธน ์เมธาวฒันะสทิธิ ์514428313 12 
  นายธรีรชัต ์บรุรีกัษ ์514428314 13 
  นายธรีะพฒัน ์โรจนวงศก์าญจน ์514428315 14 
  นางสาวนลนีิ ทองผาภมูจิรสั 514428316 15 
  นางสาวอนัญญา พึง่พุ่ม 514428317 16 
  นางสาวสภุชัสรา เสอืแพร 514428318 17 
  นางสาวนิศากร ชา่งไมง้าม 514428319 18 
  นางสาวนํา้ออ้ย สาล ี514428320 19 
  นางสาวปณิตา ศริชิยั 514428321 20 
  นางสาวประภสัสรา ชนุสทิธิ ์514428322 21 
  นายปรชัญา คุม้พุ่ม 514428323 22 
  นางสาวปรานอม ไกรเกรกิศกัดิ ์514428324 23 
  นางสาวปัญญาภรณ ์นาสวนขจ ี514428325 24 
  นายพงศพ์ภิทัร บวัฝร ัง่ 514428326 25 
  นางสาวพรพรรณ สขุสวา่ง 514428327 26 
  นางสาวพรพมิล เอีย่มขาํ 514428328 27 
  นายพรหมเมต เพชรยวน 514428329 28 
  นางสาวพชัชาญา ภริมยเ์พ็ญ 514428330 29 
  นางสาวพมิพฉ์ว ีพฒันจนิดา 514428331 30 

1/3 Page 22/10/2561 10:58  



 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2551 

 

รุน่ 511 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ  
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายพุฒพิงศ ์ธนโชตชิยัวฒัน ์514428332 31 
  นายภาณุพงษ ์เข็มขาว 514428333 32 
  นางสาวมยุร ี ระดมกจิ 514428334 33 
  นางสาวรตันมน ศรโีชต ิ514428335 34 
  นางสาววนิดา แตภ้กัด ี514428336 35 
  นางสาววรรณศกิา ตรรียิะ 514428337 36 
  นางสาววราภรณ ์อยู่บางชา้ง 514428338 37 
  นางสาววรารตัน ์คลํา้จนี 514428339 38 
  นายวรเศรษฐ ์ดอนจนัทรท์อง 514428340 39 
  นางสาววกิานดา นาคสมัพนัธุ ์514428341 40 
  นายวทิวสั เปลีย่มคลา้ 514428342 41 
  นางสาวศรสีกลุ หาญจุน่ 514428343 42 
  นายสงกรานต ์รกัศร ี514428344 43 
  นางสาวสมฤทยั บญุม ี514428345 44 
  นางสาวสรอ้ยแกว้ ใจกลา้ 514428346 45 
  นางสาวสาวติร ีดอนเจดยี ์514428347 46 
  นายสพุล ถนอมศกัดิศ์ร ี514428348 47 
  นางสาวสภุสัสรา สริคิงสขุ 514428349 48 
  นายสรุเดช ไกรทองสขุ 514428350 49 
  นางสาวอนงคร์ตัน ์ใจออ่น 514428351 50 
  นายอนุรกัษ ์นาคทองกลุ 514428352 51 
  นางสาวอภสิรา ฐานบญัชา 514428353 52 
  นางสาวอลษิา นาคสงค ์514428354 53 
  นางสาวองัสณา หว้ยหงษท์อง 514428355 54 
  นางสาวอมัรา ศรภีมุมา 514428356 55 
  นายอาทติย ์ลการโอฬาร 514428357 56 
  นางสาวอารรีตัน ์ลิม้ประเสรฐิ 514428358 57 
  นางสาวอบุลวรรณ ทาผา 514428359 58 
  นายเกรกิฤทธิ ์สขุพศิาล 514428360 59 
  นางสาวเนตรทราย สนตุน่ 514428361 60 
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  นายโชคชยั จนัทรา 514428362 61 
  นายไชยลกัษณ ์ทองอนิทร ์514428363 62 
  นางสาวสชุาดา เถือ่นเฉย 514428365 63 
  นายธนพล ทรพัยส์มบรูณ ์514428366 64 
  นางสาวองัคณา เบ็ญพาด 514428367 65 
  นางสาววชัร ีศรสีาํราญ 514428368 66 
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