
 

ระบบบรกิารการศกึษา 
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รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 
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รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 2080 อ. แพรวพรรณ ตรชี ัน้ 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การบรหิารทรพัยากร

 
 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวขวญัใจ สคุนธน์อ้ย 534467101 1 
  นางสาวขวญัฤทยั ชชูยั 534467102 2 
  นางสาวครษิฐา เกยีรตสินิทร 534467103 3 
  นางสาวชนิกานต ์ทบัแสง 534467104 4 
  นายธนัวา เหรยีญจือ้ 534467106 5 
  นางสาวนาตยา ขนุณรงค ์534467107 6 
  นายพนม น่ิมเป๋า 534467109 7 
  นางสาวภทัรวรรณ สงกา 534467110 8 
  นางสาวรุง่นภา แดงเพ็ง 534467111 9 
  นายวรพจน ์พวงเขยีว 534467112 10 
  นางสาววรรณา สนิธนู 534467113 11 
  นางสาววนัด ีธนมาก 534467114 12 
  นางสาวสริพิร ขา่ยแกว้ 534467115 13 
  นางสาวสพุรรณี อารยเภตรากลุ 534467116 14 
  นางสาวสภุานัน อํ่าสาํอาง 534467117 15 
  นางสาวอมรา อิม่นอ้ย 534467118 16 
  นางสาวอรณิช พนัธเ์พ็ง 534467119 17 
  นางสาวองัคณา บญุปรชีา 534467120 18 
  นายอานนท ์กาญสอาด 534467121 19 
  นางสาวอานุสา บญุญออ่ง 534467122 20 
  นางสาวอารสิา สวสัด ี534467123 21 
  นางสาวอําพนัธ ์แป้งคณุญาต ิ534467124 22 
  นางสาวอษุณีภรณ ์ธนวบิลูยว์ฒัน ์534467125 23 
  นางสาวเจนจริา เครอืแตง 534467126 24 
  นางสาวเจนจริา อารยีก์จิ 534467127 25 
  นางสาวเยาวเรศ ภบูาลเพ็ชร 534467128 26 
  นางสาวรงัสยิา กลิน่อบุล 534467129 27 
  นางสาวภาวด ีรอดมนเฑยีร 534467130 28 
  นางสาววชิชดุา คานไชยา 534467131 29 
  นางสาวปรญีานุช เร ิม่เสรมิสขุ 534467132 30 

1/3 Page 22/10/2561 11:12  



 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2553 

 

รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 2080 อ. แพรวพรรณ ตรชี ัน้ 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การบรหิารทรพัยากร

 
 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนัยารตัน ์ทองเพ็ชร 534467133 31 
  นายกติตพิงษ ์ธรรมเกษตรศร ี534467134 32 
  นางสาวจฑุาภรณ ์ศรพีพิฒัน ์534467135 33 
  นางสาวทรายแกว้ เผ่าเอีย่มจนี 534467136 34 
  นายธานินทร ์อทุกธาร 534467137 35 
  นายวรียุทธ พรอ้มทอง 534467138 36 
  นางสาวปนัดดา สายด ี534467139 37 
  นางสาวสพุตัรา ชมเชย 534467140 38 
  นางสาวกนกพรรณ มบํีารงุ 534467141 39 
  นางสาวกมลชนก คชายุทธ 534467142 40 
  นางสาวกลุยา ไทรทองอนิทร ์534467143 41 
  นายชยางกรู ศรใีส 534467144 42 
  นางสาวดลพร โสมวงษ ์534467145 43 
  นางสาวนุสรา จนัทวาท 534467147 44 
  นางสาวปารติา เข็มหนู 534467148 45 
  นายพริชยั เดชมาก 534467150 46 
  นายพรีพงษ ์จรญูเกยีรตธินา 534467151 47 
  นางสาวยุพาภรณ ์ภญิโญ 534467152 48 
  นางสาววรรณพร สขุตะโก 534467153 49 
  นางสาววรรณิสา คลา้ยเปรม 534467154 50 
  นางสาวสรุรีตัน ์สมจติร 534467156 51 
  นางสาวเสาวนีย ์อว่มชม 534467157 52 
  นายอภชิา บญุเกษมธนกลุ 534467159 53 
  นายอลงกต วนัสามง่าม 534467160 54 
  นางสาวอษุา ทุ่มสงั 534467161 55 
  นางสาวนุชร ีอตุสาหะ 534467162 56 
  นางสาวสนัุนทา เหลอืงมงคลไชย 534467163 57 
  นางสาวขนิษฐา ตรมีาลา 534467164 58 
  นายเทดิศกัดิ ์ภูน่ภสักร 534467165 59 
  นายสราวฒุ ิรตันบตุร 534467167 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวนฤภร พรหมเรอืงฤทธิ ์534467168 61 
  นายอนุรกัษ ์กลิน่พยอม 534467169 62 
  นายพศิาล อณุหะ 534467170 63 
  นางสาวจฑุามาศ ขาํประเสรฐิ 534467171 64 
  นายปฏภิาณ ชาวนา 534467172 65 
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