
 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2551 

 

รุน่ 511 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5046 ดร. พนัธกิาร ์วฒันกลุ 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(คอมพวิเตอรธุ์รกจิ)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกกาญจน ์ชศูนูย ์514477201 1 
  นายกติตพิงษ ์ภฆูงั 514477202 2 
  นางสาวงามสริ ีจุย้เจรญิ 514477203 3 
  นางสาวจารวุรรณ พวงมาลยั 514477204 4 
  นายจติต ิปานเพชร 514477205 5 
  นางสาวจริาพร ภมุรนิทร ์514477206 6 
  นายจริายุ วงษน์าร ี514477207 7 
  นายชนะพล หมิารตัน ์514477208 8 
  นางสาวชลติา พสิทุธบิรรสาน 514477209 9 
  นางสาวชตุมิน นาคประเสรฐิ 514477210 10 
  นายฐติพิงศ ์พุกสรุยิว์งษ ์514477211 11 
  นายณัฐพล พนัธแ์จม่ 514477212 12 
  นางสาวดษุฎ ีคงนิล 514477213 13 
  นางสาวธญัมาศ อบุลบาน 514477214 14 
  นางสาวธาราทพิย ์เสลานนท ์514477215 15 
  นางสาวนรนิทร พทิยาลาภสกลุ 514477216 16 
  นายนิตทิศัน ์แซฉิ่น 514477217 17 
  นางสาวนํา้ผึง้ โรจนบ์ญุถงึ 514477218 18 
  นางสาวประภาพร โบวเิชยีร 514477219 19 
  นางสาวปัทมา กติตสิวุรรณ ์514477220 20 
  นางสาวปิยนันท ์เพชรรอด 514477221 21 
  นางสาวปิยาภรณ ์สงัขเ์งนิ 514477222 22 
  นายพรชยั น่วมธนัง 514477223 23 
  นางสาวพรพมิล สงัขกลุ 514477224 24 
  นายพฒันากร คาํดว้ง 514477225 25 
  นางสาวพมิพช์นก วณัโณ 514477226 26 
  นางสาวภรทพิย ์สตัถศาสตร ์514477227 27 
  นายมนตร ีพมิพขนัธ ์514477228 28 
  นายมานะ อิม่เพชร 514477229 29 
  นางสาวรสัรนิทร ์แสงหริญั 514477230 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวฤดมีาศ สอดส ี514477231 31 
  นางสาววณัชนันท ์มาประโสม 514477232 32 
  นางสาววรญัญา นอ้ยบญุ 514477233 33 
  นางสาววนัด ีคลํา้สขุ 514477234 34 
  นางสาววนัวสิาข ์ยวงใย 514477235 35 
  นางสาววภิาว ีศรปีระเสรฐิอมร 514477236 36 
  นายศกัดา แสงสรุยีก์ลุกจิ 514477237 37 
  นางสาวศริวิรรณ โพธิท์องนาค 514477238 38 
  นายศภุกฤต เอกสนิิทธก์ลุ 514477239 39 
  นายสามารถ ตรรีตัน ์514477240 40 
  นางสาวสายพณิ ภมุรนิทร ์514477241 41 
  นางสาวสริญิญา รอดพนัธุ ์514477242 42 
  นางสาวสชุาดา โชตปิระดษิฐ ์514477243 43 
  นางสาวสนิุษา งอกผล 514477244 44 
  นายสภุกฤษ จงประเสรฐิ 514477245 45 
  นางสาวสวุรรณา เงนิโสภา 514477246 46 
  นายอนุชา อารมณป์ลืม้ 514477247 47 
  นายอนุสรณ ์เดือ่มคัน้ 514477248 48 
  นางสาวอรนุช ฉุนราชา 514477249 49 
  นายอานนท ์ศรนีวล 514477250 50 
  นางสาวเกวล ีศรสีวสัดิ ์514477251 51 
  นายเชาวลติ สขุจติ 514477252 52 
  นางสาวเสาวรส ธาราวาส 514477253 53 
  นางสาวไพรนิทร ์จาํปาอนิทร ์514477254 54 
  นางสาววรรณนิสา องิสวุรรณวาร ี514477255 55 
  นางสาวนันทวนั แซล่ี ้514477256 56 
  นายรว ิแพรเมอืง 514477257 57 
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