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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6089 อ. พงษส์นัติ ์ตนัหยง 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ สขุสาคร 524428301 1 
  นางสาวกญัญา พุกคุย่ 524428302 2 
  นายกติตพินัธุ ์พูลสขุโข 524428303 3 
  นางสาวขนิษฐา มูลทองสงค ์524428304 4 
  นางสาวจริวฒัน ์เทพทพิย ์524428306 5 
  นางสาวจฑุามาศ พยฆัศริ ิ524428307 6 
  นายชฒุพิงศ ์สขุจนิดาวรรกัษ ์524428309 7 
  นายณฤมล นาคทบัทมิ 524428310 8 
  นางสาวณัฐมน รุง่กรดุ 524428311 9 
  นางสาวดวงเนตร ป้องส ุ524428312 10 
  นางสาวทศันีย ์ชมเชย 524428313 11 
  นางสาวทพิาพร พุกหอม 524428314 12 
  นายธนกานต ์มดี ี524428315 13 
  นายธวชัชยั วรรณะ 524428316 14 
  นายธรีะ ปทมุสตู ิ524428317 15 
  นางสาวนฤด ีสายคง 524428318 16 
  นางสาวนาตยา สขุศร ี524428319 17 
  นายบรรณพต เพ็งแสงอ่อน 524428320 18 
  นางสาวปณิตา ห่วงแสง 524428321 19 
  นางสาวปานตะวนั ปองธนพสิฐิ 524428322 20 
  นางสาวปิยาพร สนิธนเมธ 524428323 21 
  นางสาวพรพวิรรณ แซอ่ึง้ 524428324 22 
  นางสาวพวงผกา มาบตุร 524428325 23 
  นางสาวพทัร ีสขุแตง 524428326 24 
  นายพรีะพฒัน ์บญุบณัฑติ 524428327 25 
  นายภาสกร ปัญญาวานิชกลุ 524428328 26 
  นางสาวมลัลกิา ขาวสอาด 524428329 27 
  นางสาวมุกระว ีรอดปรชีา 524428330 28 
  นางสาวรงัสมินัตุ ์วงศด์ยีิง่ 524428331 29 
  นายฤกษช์ยั อานันทร์ตันกลุ 524428332 30 

1/2 Page 22/10/2561 11:04  



 

 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2552 

 

รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6089 อ. พงษส์นัติ ์ตนัหยง 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาววรนุช รตันเพิม่พูนผล 524428333 31 
  นางสาววราล ีอ่อนนอ้ม 524428334 32 
  นางสาววาสนา พลอยแหลม 524428335 33 
  นายวริทิธพิล นเรนทรฤ์ทธิ ์524428336 34 
  นายศกัดิส์ทิธิ ์กษตินิทร ์524428337 35 
  นายศภุชยั คนรู ้524428338 36 
  นายสมบรูณ ์รกัภมู ิ524428339 37 
  นางสาวสามอนงค ์สนัทดั 524428340 38 
  นางสาวสกุญัญา ศรรีาคาํ 524428341 39 
  นายสชุาต ิคุม้ครอง 524428342 40 
  นางสาวสนีุ ตระกลูโอสถ 524428343 41 
  นางสาวสภุาพร พวงลงักา 524428344 42 
  นางสาวสรุตัน ์อ่อนไพบลูย ์524428345 43 
  นางสาวสวุมิล โตบญุรอด 524428346 44 
  นางสาวอนุธดิา จติตนิ์ยม 524428347 45 
  นางสาวอรพรรณ สวาทสขุ 524428348 46 
  นายอคัรวฒุ ิหว้ยหงษท์อง 524428349 47 
  นางสาวอญัชสิา คาํผูก 524428350 48 
  นายอานนท ์นาคสวาท 524428351 49 
  นางสาวอมุา โสภา 524428352 50 
  นางสาวเข็มทอง แสงจนัทร ์524428353 51 
  นายเฉลมิวฒุ ิแสงขาํ 524428354 52 
  นางสาวเพชรเพทาย เหยีงอรชร 524428355 53 
  นายเศรษฐพงศ ์ชืน่สขุ 524428356 54 
  นางสาวแสงระว ีนุชเจรญิ 524428357 55 
  นายไชยยศ อวยชยั 524428358 56 
  นางสาวกรรณิการ ์โพธิอ์่อน 524428359 57 
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