
 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2554 

 

รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4080 อ. จนัทนา พงศส์ทิธกิาญจนา 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การจดัการท ัว่ไป)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกณิกา จริะสกลุไทย 544428201 1 
  นายกรกต หทยัวกิรม 544428202 2 
  นายกฤษณะ วงัมะนาว 544428203 3 
  นางสาวกญัญาณัฐ บษุกร 544428204 4 
  นางสาวกลัยรตัน ์มฤีทธิ ์544428205 5 
  นางสาวเกศกนก ปานเพ็ชร ์544428206 6 
  นายจกัรพนัธุ ์เอีย่มทอง 544428207 7 
  นางสาวจรีพร ทองลอง 544428209 8 
  นางสาวชนนกานต ์ผลศรทัธา 544428210 9 
  นางสาวชนิดา กลวัผดิ 544428211 10 
  นางสาวชนิดา คน้หาสขุ 544428212 11 
  นายชาญชยั ทว้มเสมา 544428213 12 
  นางสาวฐติาภา หาสอดสอ่ง 544428214 13 
  นายฑฆีายุ มากอยู่ด ี544428215 14 
  นายณัฐชนกร คงเจรญิวงศ ์544428216 15 
  นางสาวณัฐสมิา สโินทก 544428217 16 
  นางสาวณิชกานต ์รชัตะนาวนิ 544428218 17 
  นางสาวดรณีุ สมงาม 544428219 18 
  นายทศพร ไวยานิกรณ ์544428220 19 
  นางสาวธนัชชา พุกรอด 544428221 20 
  นายธวฒัน ์นาคแกว้ 544428222 21 
  นางสาวธนัยารตัน ์ฉายแกว้ 544428223 22 
  นายธนัวา ทองดอนพุ่ม 544428224 23 
  นางสาวนงณภสั สวีนิิจ 544428225 24 
  นายนัฐชยั วะนํา้คา้ง 544428226 25 
  นายนิพนธ ์แกว้เรอืง 544428227 26 
  นางสาวนิภาภรณ ์ทอมุด 544428228 27 
  นางสาวนิรมล บวัคาํ 544428229 28 
  นายนิรชุ ออ่นมา 544428230 29 
  นางสาวบษุจณี ขาํบางเลน 544428231 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวปพชิญา ศรยีง 544428232 31 
  นางสาวปารม ีรามดลิก 544428233 32 
  นายพจน ์จนัทรส์วา่งกลู 544428234 33 
  นางสาวพรพมิล เรกิเถือ่น 544428235 34 
  นางสาวพรสดุา เย็นจติร 544428236 35 
  นายพทิยา ลกัขณานุรกัษ ์544428237 36 
  นางสาวภนิดา พชัรใหม่สริ ิ544428238 37 
  นางสาวภทัรา บญุเงนิ 544428239 38 
  นายภมูทร ์ภมุรนิทร ์544428240 39 
  นางสาวรจนา ทองคาํ 544428241 40 
  นางสาวลลติา อทิธริกัษช์ยักลุ 544428242 41 
  นางสาววรศิรา บรรเทาวงษ ์544428243 42 
  นางสาวเลปวรรณ จนัทรอ์ํ่า 544428244 43 
  นางสาวศรปีระภา มั่นคง 544428246 44 
  นางสาวศริพิร สขุสมบรูณ ์544428247 45 
  นายสกล พูลทะวงษ ์544428248 46 
  นางสาวสายฝน รอดเรงิร ืน่ 544428249 47 
  นายสริภพ อ่อนศร ี544428250 48 
  นางสาวสพุตัรา แกน่พุดซา 544428251 49 
  นางสาวสภุาพร ศรดีา่นจาก 544428252 50 
  นางสาวสวุมิล ศรบีญุรอด 544428253 51 
  นายโสภณ ตณัฑไ์พบลูย ์544428254 52 
  นางสาวอรว ีผดงุศลิป์ 544428256 53 
  นางสาวอลสิา มาลเีมาะ 544428257 54 
  นางสาวอารรีตัน ์มะกาว 544428258 55 
  นายอทิธพิล โฉมนคร 544428259 56 
  นางสาวอไุรลกัษณ ์การภกัด ี544428260 57 
  นายศภุชยั ชยัมุสกิ 544428261 58 
  นางสาววนัทนียา ยิง่สม 544428262 59 
  นางสาววภิาพร นาคปาน 544428263 60 
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  นายวฒุไิกร เกดิเรยีน 544428264 61 
  นางสาวศรติา ปากกดุเลาะ 544428265 62 
  นายเรวตั สวุรรณวเิศษ 544428266 63 
  นางสาวเมทนีิ อิม่เขยีว 544428267 64 
  นายปณุณวชิญ ์วนัเพ็ญ 544428268 65 
  นางสาวชตุมิา ชืน่จาํรสั 544428269 66 
  นางสาวจริภา เนือนหอม 544428270 67 
  นางสาวดวงกมล เสารอ์่อน 544428271 68 
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