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รุน่ 511 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4013 ผศ.ดร. สมใจ บุญทานนท ์
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การตลาด)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกรวรรณ การประเสรฐิ 514457101 1 
  นางสาวรณิดา เจนอดุมโชค 514457102 2 
  นายกติตชิยั ชยัชมภ ู514457103 3 
  นายขจร ศริริตัน ์514457104 4 
  นางสาวขจรีตัน ์ณรงคเ์ดช 514457105 5 
  นายจกัรกฤษณ ์เจรญิสขุ 514457106 6 
  นางสาวจนัทรจ์ริาพร รอดแจง้ 514457107 7 
  นางสาวจนัทมิา เหมอืนทอง 514457108 8 
  นางสาวชนิดา เทศคง 514457110 9 
  นายณัฐวฒุ ิพลายนุกลู 514457111 10 
  นางสาวตุก๊ตา จนัทรโ์ฮว้มณี 514457112 11 
  นายทรงพล พรมสวสัดิ ์514457113 12 
  นางสาวทพิวรรณ คาํลอืไชย 514457114 13 
  นายธนพล ศรเีหรา 514457115 14 
  นายธนเทพ สมัพนัธแ์พร 514457116 15 
  นายนนทวฒัน ์วงษส์วสัดิช์ยั 514457117 16 
  นางสาวนาตยา เทศเกดิ 514457118 17 
  นายนิตกิร ผลบญุ 514457119 18 
  นางสาวปนัดดา หนูอน้ 514457120 19 
  นายประพนัธ ์คณุเอนก 514457121 20 
  นางสาวประภาศริ ิจนิดาเรอืน 514457122 21 
  นายปรชัญา แสงทอง 514457123 22 
  นางสาวปรษิา เมธาชยัรชั 514457124 23 
  นางสาวปารชิาต ิโพธิง์าม 514457125 24 
  นางสาวปิยมาศ แซล่อ้ 514457126 25 
  นางสาวปิยะพร โทงแกว้ 514457127 26 
  นายพนุรกัษ ์สภุาพ 514457128 27 
  นางสาวพชัราภรณ ์มูลทองสงค ์514457129 28 
  นางสาวพาฝัน ทองลอด 514457130 29 
  นายพุทธชิยั จนัทรส์วสัดิ ์514457131 30 

1/3 Page 22/10/2561 10:59  



 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2551 

 

รุน่ 511 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4013 ผศ.ดร. สมใจ บุญทานนท ์
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การตลาด)  
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  นางสาวภทัรญีา ชุม่นาค 514457132 31 
  นางสาวลกัษณา สขุจนัทร ์514457135 32 
  นางสาวลกูตาล ทองป้อม 514457136 33 
  นางสาววรรณิศา เจรญิพรพรรณ 514457137 34 
  นายวรวฒัน ์สระแกว้ 514457138 35 
  นางสาววชัรยีา สามงามนอ้ย 514457139 36 
  นายวชิาญ พูลสขุ 514457140 37 
  นางสาววภิาภรณ ์พวงเงนิสกลุ 514457141 38 
  นายวฒุนัินท ์พ่วงจนิดา 514457142 39 
  นางสาวศรญัญา โกมลหริญั 514457143 40 
  นางสาวศริณัิฏฐ ์ทฬัหกรณ ์514457144 41 
  นายศภุณัฐ อน้ลาํพอง 514457145 42 
  นายสมเจตน ์ผูม้จีรรยา 514457146 43 
  นางสาวสาทนีิ กลมมติร ์514457148 44 
  นางสาวสาวติร ีมงีาม 514457149 45 
  นายสริพิงษ ์เปียสมุทร 514457150 46 
  นางสาวสชุาดา สมบตัวิงค ์514457151 47 
  นายสทุศัน ์ตุม้นิลการ 514457152 48 
  นางสาวสภุาพร บวัแพง 514457153 49 
  นางสาวสรุยีร์ตัน ์พ่วงสมบตั ิ514457154 50 
  นายสวุรรณ บุง้ทอง 514457155 51 
  นางสาวหทยัรตัน ์ยุ่งยั่ง 514457156 52 
  นางสาวหน่ึงฤทยั ภูเ่งนิ 514457157 53 
  นางสาวอตภิา ฟอกสนัเทยีะ 514457158 54 
  นางสาวอรอนงค ์แฮพ้ฤกษ ์514457159 55 
  นางสาวอรศิรา ใจซือ่ 514457160 56 
  นายอธัพล จติตะมยั 514457161 57 
  นางสาวอารรีตัน ์เทยีนชยั 514457162 58 
  นางสาวอมุาพร สวุรรณราช 514457163 59 
  นางสาวเกวรนิทร ์พฒันาวาท 514457164 60 
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  นางสาวเพชรรตัน ์ดว้งยงั 514457165 61 
  นางสาวเยาวลกัษณ ์ศรวีโิรจน ์514457166 62 
  นายเอนก แพรสชีมพู 514457167 63 
  นายโอภาส เผ่าจือ้ 514457168 64 
  นางสาวไอยลดา สายแจง้ 514457169 65 
  นางสาวชมพูนุช ทองเมอืงหลวง 514457170 66 
  นางสาวศศธิร จอ้ยนพรตัน ์514457171 67 
  นางสาวสจุรีตัน ์เมอืงนอ้ย 514457172 68 
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