
 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2553 

 

รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวคณัทนีรา ชทูรพัย ์534457101 1 
  นางสาวจตุพิร ทบัไกร 534457102 2 
  นางสาวจไุรวรรณ ศรนุวตัร 534457103 3 
  นางสาวชไมพร คา้แพรด ี534457104 4 
  นางสาวชลนิชา แกว้บวัขาว 534457105 5 
  นายชยัณรงค ์คาํเถือ่น 534457107 6 
  นายชษินุชา ธรรมเจรญิ 534457108 7 
  นางสาวณัฐนร ีเพิม่พูน 534457109 8 
  นางสาวณัฐนี ดวงดมีศีกัดิ ์534457110 9 
  นายณัฐพงษ ์ไชยบดุด ี534457111 10 
  นางสาวณัฐภรณ ์ทนิส ุ534457112 11 
  นางสาวณัฐร ีสงัขว์งค ์534457113 12 
  นางสาวทวพีร อณุหทวทีรพัย ์534457114 13 
  นางสาวทพิวลัย ์ชาวท่าโขลง 534457115 14 
  นางสาวธนวรรณ ทรศร ี534457116 15 
  นางสาวธญัญลกัษณ ์โพธิ ์534457117 16 
  นางสาวนรรีตัน ์สงัขเ์ขยีว 534457118 17 
  นางสาวนวพร กลุชนะวชิติ 534457119 18 
  นายนิวฒัน ์สทิธโิยธ ี534457120 19 
  นางสาวนุสรา มาตะโก 534457121 20 
  นายบลุนิ พนิิจนารถ 534457122 21 
  นางสาวประภสัสร ท่าใหญ ่534457123 22 
  นางสาวกนกวรรณ ชว่ยมจัฉา 534457124 23 
  นางสาวปารฉัิตร โลหติรงัสนัต ์534457125 24 
  นางสาวปิยธดิา เอกภกัดโีพธา 534457126 25 
  นางสาวปิยะภรณ ์ดวงมณี 534457127 26 
  นายพงษด์นัย โพธิห์อม 534457128 27 
  นางสาวพชัร ีสขุสคุนธ ์534457129 28 
  นายภเูบศร ์กติตภิทัรนันท ์534457130 29 
  นายยุทธชยั ทรพัยข์าํ 534457131 30 

1/3 Page 22/10/2561 11:10  



 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2553 

 

รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายยุทธนา จติคํา้คณู 534457132 31 
  นางสาวรุง่นภา แสนยามาศ 534457133 32 
  นางสาววนิดา ใจเจรญิ 534457134 33 
  นางสาววรนุช ทองเมอืงหลวง 534457135 34 
  นางสาววรรณพร บญุเพ็ง 534457136 35 
  นางสาววรรณวสิา อฑัฒากร 534457137 36 
  นางสาววรรณศกิา แชม่พุก 534457138 37 
  นางสาววรรษมน สามรอดภยั 534457139 38 
  นายวรวฒุ ิสุม่ใจยา 534457140 39 
  นายวราศกัดิ ์คณฑา 534457141 40 
  นายวนัชนะ จนีบบุผา 534457142 41 
  นางสาววนัวสิา บญุมา 534457143 42 
  นางสาววลิาสนีิ ทรพัยพ์ยา 534457144 43 
  นางสาววไิลวรรณ แซเ่ฮง้ 534457145 44 
  นางสาวสถาพร สรุยิจนัทร ์534457147 45 
  นายสนัต ิคงเจรญิ 534457148 46 
  นางสาวสายธาร เสอืใจ 534457149 47 
  นางสาวสายพณิ สขุเกษม 534457150 48 
  นางสาวสาวติร ีเขยีนพลกรงั 534457151 49 
  นางสาวสขุฤทยั สกลุณี 534457152 50 
  นางสาวสนิุสา ทองคงอ่วม 534457153 51 
  นางสาวสปุรยีา อนิแหยม 534457154 52 
  นางสาวสพุรรณี บวัโรย 534457155 53 
  นางสาวสภุาวด ีปานเรอืง 534457156 54 
  นางสาวสมุณฑา สงัขก์ร 534457157 55 
  นายอคัรวฒัน ์ป่ินกมุภรี ์534457158 56 
  นางสาวองัคณา อํานวยผล 534457159 57 
  นายอานนท ์นุชพนัธ ์534457160 58 
  นางสาวอาภสัรา พนัธพ์รีะพชิย ์534457161 59 
  นางสาวเกศนีิ พาลตีา 534457162 60 

2/3 Page 22/10/2561 11:10  



 

 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2553 

 

รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวเจนจริา พวงแกว้ 534457163 61 
  นางสาวเบญจวรรณ จรสัเอีย่ม 534457164 62 
  นางสาวธนัญญพ์ร ชศูรนีวล 534457165 63 
  นายปภงักร ธนายุดษิกลุ 534457166 64 
  นางสาวสชุากาญ ทองดอนนอ้ย 534457167 65 
  นางสาวจนัทมิา เหมอืนทอง 534457168 66 
  นางสาวขวญัจริา ป่ินเงนิ 534457169 67 
  นางสาวพนัทพิา นามดษิฐ ์534457170 68 
  นายภาคภมู ิตาละคาํ 534457171 69 
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