
 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2554 

 

รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4028 ผศ.ดร. สุวฒัน ์ฉิมะสงัคนนัท ์
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การตลาด)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกพร พมิสน 544457101 1 
  นางสาวกลัยา ผดงุวฒันกลุ 544457102 2 
  นางสาวกานตพ์ชัชา โตหงิ 544457103 3 
  นายกติตบิด ีพรหมพนัธ ์544457104 4 
  นางสาวขวญัฤด ีศรภีมุมา 544457105 5 
  นายคมสนั ฟักอรณุ 544457106 6 
  นางสาวครสิตญิา นะกองด ี544457107 7 
  นางสาวจนัทรา ชาวบางนอ้ย 544457108 8 
  นางสาวจริวด ีฮิน้เจรญิ 544457109 9 
  นางสาวชลาลยั แซต่ัน๊ 544457110 10 
  นายชยัยนัต ์ปาทาน 544457111 11 
  นางสาวชติชบา สภุารตัน ์544457112 12 
  นางสาวณญาดา แซล่ิม้ 544457113 13 
  นายณัฐพล จนัทรแ์ยม้ 544457114 14 
  นายณัฐวฒุ ิสระทองเบีย้ 544457115 15 
  นางสาวณิภาพร ออ่นอนิทร ์544457116 16 
  นางสาวดวงกมล พนัพลบั 544457117 17 
  นายตอ่สกลุ บวัเรอืง 544457118 18 
  นางสาวถนอมรตัน ์บญุสวสัดิ ์544457119 19 
  นายทนิภทัร มณีคาํ 544457120 20 
  นางสาวธนภร คงกระพนัธ ์544457121 21 
  นายธนาการ กลิน่ถอืศลิ 544457122 22 
  นางสาวธดิารตัน ์แทนนาค 544457123 23 
  นางสาวธดิารตัน ์บญุเสรมิ  544457124 24 
  นายธรีศกัดิ ์เอมทอง 544457125 25 
  นางสาวนภาลยั พนัธสวุรรณกลุ 544457126 26 
  นางสาวนันทญา สานิยม 544457127 27 
  นางสาวนาตยา แซต่นั 544457128 28 
  นางสาวนุชนารถ พุกรอด 544457129 29 
  นางสาวนุสรา มโนสจุรติชน 544457130 30 

1/3 Page 22/10/2561 11:15  



 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2554 

 

รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4028 ผศ.ดร. สุวฒัน ์ฉิมะสงัคนนัท ์
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การตลาด)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายบลุนิ พนิิจนารถ 544457131 31 
  นางสาวเบญจวรรณ พรมเดช 544457132 32 
  นางสาวปราณี โพธิง์าม 544457133 33 
  นางสาวปารฉัิตร อํ่ามเีชาว ์544457134 34 
  นายปิยวฒัน ์ทองอว่มใหญ่ 544457135 35 
  นางสาวพชัร ีชายคาํ 544457136 36 
  นางสาวพชิามญชุ ์ขาํมะณี 544457137 37 
  นางสาวพมิพศ์ริ ิรูร้ะวงั 544457138 38 
  นางสาวแพรวพรรณ อิม่สมบรูณ ์544457139 39 
  นายมนชติ เศรษฐสมบรูณ ์544457140 40 
  นางสาวมนัสนิตย ์ยกเสง้ 544457141 41 
  นางสาวมารษิา กาํไร 544457142 42 
  นางสาวโยสกิา ศรสีขุ 544457143 43 
  นางสาวรววีรรณ โพธิท์อง 544457144 44 
  นางสาวรตัตยิา ปเูชยีงแดง 544457145 45 
  นางสาวรศัม ีฉ่ําจุย้ 544457146 46 
  นางสาววชิดุา คาํสอ 544457147 47 
  นายวริฬุห ์ลกูอนิทร ์544457148 48 
  นายสหกจิ ภาคฑีตู 544457149 49 
  นายสารตัน ์คาํวรีะ 544457150 50 
  นางสาวสริพิร ภาพพลไูพร 544457151 51 
  นางสาวสริมิา ณรงค ์544457152 52 
  นางสาวสกุญัญา ครฑุทา 544457153 53 
  นางสาวสจุติรา โคตรบรรเทา 544457154 54 
  นายสรุสทุธิ ์เพชรสวา่ง 544457155 55 
  นางสาวเสาวนีย ์ศรเีนธยิานนท ์544457156 56 
  นางสาวโสรญา แฟงรกั 544457157 57 
  นายอดศิกัดิ ์บญุวทิยา 544457158 58 
  นางสาวอนัญญา สวนใจด ี544457159 59 
  นางสาวอภชิญา มสีวนพลอย 544457160 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวองัคณา ธนาภวิฒัน ์544457161 61 
  นายชญาภา สารวศิษิฎ ์544457162 62 
  นายอทิธพิทัธ ์วรชาต ิ544457163 63 
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