
 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2554 

 

รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บญัชบีณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4018 ผศ.ดร. สุภาณี อนิทนจ์นัทน ์
สาขาวชิา การบญัช ี  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลทพิย ์มทีรพัย ์544501301 1 
  นางสาวกาญจนา เหมอืนทดั 544501302 2 
  นางสาวกลุวด ีเรอืงประชา 544501303 3 
  นางสาวขนิษฐา สทุธปัญญา 544501304 4 
  นางสาวนัยปภร หุน่งาม 544501305 5 
  นางสาวรชักรณ ์หุ่นงาม 544501306 6 
  นางสาวเขมสิรา นิยมพงษ ์544501307 7 
  นางสาวคนึงนิจ รุง่เลศิ 544501308 8 
  นางสาวจาํเนียร ชเีอีย่ม 544501309 9 
  นางสาวจริวรรณ เทพธรรม 544501310 10 
  นางสาวจริาภรณ ์ฟักทบั 544501311 11 
  นางสาวจรีนันท ์จนัทรส์นธ ิ544501312 12 
  นางสาวจฑุารตัน ์เทีย่งตรง 544501313 13 
  นางสาวจฬุารตัน ์ศรวีเิศษ 544501314 14 
  นางสาวชฎาพร ศรเีหรา 544501315 15 
  นางสาวชลธชิา สธุรรม 544501316 16 
  นางสาวชลธชิา มณีโรจน ์544501317 17 
  นางสาวฐานิตา จนิกสกิจิ 544501318 18 
  นางสาวณัฎฐา คนใหญ่ 544501319 19 
  นางสาวทภิาพร แยม้แกว้ 544501320 20 
  นางสาวธญัญาณีย ์ศรรีอบรู ้544501321 21 
  นางสาวธญัทพิ กลุโกวทิ 544501322 22 
  นางสาวธนัยนันท ์กอพศิทุธิ ์544501323 23 
  นางสาวธริสาร ์โชคพานิชย ์544501324 24 
  นางสาวนันทนา สมรปู 544501325 25 
  นางสาวนิภาวรรณ แซต่นั 544501326 26 
  นางสาวนุชนาฏ สระทองป้อม 544501327 27 
  นางสาวบษุรา บญุผดั 544501328 28 
  นางสาวเบ็ญจมาศ ชยัประทมุ 544501329 29 
  นางสาวประไพ วะนํา้คา้ง 544501330 30 
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  นางสาวปรยีาพร อนิประจง 544501331 31 
  นางสาวปิยะนุช เณรบางแกว้ 544501332 32 
  นายพสิฐิ พรนอ้ย 544501333 33 
  นางสาวภสัราพร กระถนิทอง 544501334 34 
  นางสาวมณีนุช ใครค่รวญ 544501335 35 
  นางสาวยุภาวรรณ ขนุไชย 544501336 36 
  นางสาวรชันีกร รศัมภีาสพงษ ์544501337 37 
  นางสาวรตัตกิาล มั่นมะโน 544501338 38 
  นางสาวลดัดา ถาวร 544501339 39 
  นางสาววนิดา จนีูนารถ 544501340 40 
  นางสาววนิดา สมบรูณท์รพัย ์544501341 41 
  นางสาววรรณิษา ภาคนภา 544501342 42 
  นางสาววนัวสิาข ์แสงดวงดาว 544501343 43 
  นางสาววลัลภา ชาํนาญเรอื 544501344 44 
  นางสาววาสนา ทองดอนนอ้ย 544501345 45 
  นางสาววาสนีิ มาลมพนัธ ์544501346 46 
  นายวฒุพิล ปรุสิา 544501347 47 
  นางสาวศลษิา สาํนักพงษ ์544501348 48 
  นางสาวศศธิร สขุพนัธ ์544501349 49 
  นางสาวศริทิพิย ์ผวิเผอืก 544501350 50 
  นางสาวสมฤด ีบวัเกต ุ544501351 51 
  นางสาวสงัเวยีน เทีย่งน่วม 544501352 52 
  นางสาวสาธดิา จนัทบตุร 544501353 53 
  นางสาวสภุทัรา มาเพชร 544501354 54 
  นางสาวสภุาวรรณ วงษเ์จก๊ซ ี ่544501355 55 
  นางสาวสวุรรณี จติหาญ 544501356 56 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์ทองอยู่ 544501357 57 
  นางสาวหทยัชนก อํ่าโต 544501358 58 
  นางสาวอนิตยา รอดคลํา้ 544501359 59 
  นางสาวอลษิา อารมณป์ลืม้ 544501360 60 
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  นางสาวสภุนิดา ชมพระแกว้ 544501361 61 
  นางสาวองัคณา สบืเนียม 544501362 62 
  นางสาวอารรีตัน ์เปาเลง้ 544501363 63 
  นางสาวอทุมุพร เจเถือ่น 544501364 64 
  นางสาวอาภากร เขยีวพลาย 544501365 65 
  นางสาวสกลุรตัน ์คชสทิธิ ์544501366 66 
  นางสาวไอลดา   จนัทรแ์จง้ 544501367 67 
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