
 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 
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รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 7051 ผศ. วรญา ทองอุน่ 
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การบรหิารทรพัยากร

 
 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลวนั ลาํภา 544467101 1 
  นางสาวกิง่กาญจน ์รกัด ี544467102 2 
  นายชรนั โซวเซง็ 544467103 3 
  นางสาวขนิษฐา ชาํนิ 544467104 4 
  นางสาวจรยิา หนองทราย 544467105 5 
  นายจารวุทิย ์ปลอบสงวนกลุ 544467106 6 
  นางสาวจติตมิา ฉายแสง 544467107 7 
  นางสาวจนิตนา พุตต ิ544467108 8 
  นางสาวจไุรรตัน ์คาํกองแกว้ 544467109 9 
  นายชยัมงคล กอเจรญิสขุ 544467110 10 
  นางสาวฐติญิา กลิน่พยอม 544467111 11 
  นางสาวทพิยส์ดุา ธรรมลงักา 544467112 12 
  นางสาวทพิยส์ดุา โง่นใจรกั 544467113 13 
  นายธนพล พุฒแิสงจนัทร ์544467114 14 
  นางสาวธาสนีิ ใจบญุ 544467115 15 
  นายนนทกร ทองนอ้ย 544467116 16 
  นางสาวนพวรรณ ศรเีอีย่มกลุ 544467117 17 
  นางสาวนภาพร มคีลองแบ่ง 544467118 18 
  นางสาวนรศิรา บญุทว ี544467119 19 
  นายนฤพนัธ ์คงครองสมยั 544467120 20 
  นางสาวนาตยา ไพรสนฑ ์544467121 21 
  นายบณัฑติ สนุทรโวหาร 544467122 22 
  นางสาวปณัฐฐา ดษิฐเ์ล็ก 544467123 23 
  นายประชา วอ่งประดษิฐ ์544467124 24 
  นายประภสัร ์ยะโส 544467125 25 
  นางสาวประภาพรรณ พุ่มพวง 544467126 26 
  นางสาวประภาศริ ิสวนพานิช 544467127 27 
  นางสาวปัทมา ไมง้าม 544467128 28 
  นางสาวปาจารยี ์วงศย์ะรา 544467129 29 
  นางสาวผกามาศ ผลกานนท ์544467131 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวพชัร ีสวุรรณโค 544467132 31 
  นางสาวภารว ีกมิฮะ 544467133 32 
  นางสาวมณฑา เมอืงวงศ ์544467134 33 
  นางสาวมณีรตัน ์แดงพยนต ์544467135 34 
  นางสาวมนัสนันท ์สรินิราพรรณ 544467136 35 
  นายเมธาวรรธ อ่อนโพธิแ์กว้ 544467137 36 
  นางสาวรพ ีชมปรดีา 544467138 37 
  นางสาวรสรนิทร ์รสใจ 544467139 38 
  นางสาวลดัดาวรรณ แกว้สาคร 544467140 39 
  นางสาววนาล ีรอดโพธิ ์544467141 40 
  นางสาววรรณวสิา หอมระร ืน่ 544467142 41 
  นางสาววรรณิศา อนิติบ๊ 544467143 42 
  นางสาววรรณิสา บวัสอน 544467144 43 
  นางสาววชัราภรณ ์เรอืงฤทธิ ์544467145 44 
  นางสาววาทนีิ พลพรยมล 544467146 45 
  นายวเิชยีร จาํเรญิ 544467147 46 
  นางสาววภิาวรรณ ดแีสน 544467148 47 
  นางสาวศศธิร ภูป่ระสาท 544467149 48 
  นางสาวศรินิภา พรพพิฒันม์ั่นคง 544467150 49 
  นายศภุกร ฉิมแพร 544467151 50 
  นายสริชิยั โพธิศ์รทีอง 544467152 51 
  นางสาวสจุริาพร โพธิส์มบรูณ ์544467153 52 
  นางสาวสณิุษา แซม่า้ 544467154 53 
  นางสาวสภุทัณี ภมุมา 544467155 54 
  นางสาวสรุยีพ์ร กองเมอืง 544467156 55 
  นางสาวเสาวนีย ์ปรกิสญั� ู544467157 56 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์แตงสนีวล 544467158 57 
  นายอรรถพงษ ์ปานดาํ 544467159 58 
  นางสาวอรวรรณ กาํนิจอยุ 544467160 59 
  นายอสันีย ์จงแกว้วฒันา 544467161 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวอารยีร์ุง่ ศรบีวัสด 544467162 61 
  นายอบุลพนัธุ ์จนิดาเพ็ง 544467163 62 
  นางสาวณัฐฐนัินท ์คลา้ยมงคล 544467164 63 
  นายทวศีกัดิ ์ไชยสตีิบ๊ 544467165 64 
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