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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6085 อ. สริพิงศ ์ไชยชนะ 
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกรกช แตงจัน่ 554418101 1 
  นางสาวอกัษร บงกชสวุรรณ 554418102 2 
  นางสาวกรทพิย ์เข็มเพ็ชร ์554418103 3 
  นางสาวกิง่กาญจน ์ชาญกระบี ่554418104 4 
  นายกจิต ิสริคิงสขุ 554418105 5 
  นายจารวุทิย ์หมืน่สงัข ์554418106 6 
  นางสาวจดิาภา สระทองหวงั 554418107 7 
  นางสาวจติตราวลัย ์จนัทราภาส 554418108 8 
  นายชลติ สมบตัพูินผล 554418109 9 
  นางสาวชาลติา คณุานุศาสน ์554418110 10 
  นางสาวฐติญิา ตัง้เหรยีญทอง 554418111 11 
  นางสาวณัฎฐรยิากร มณีวงษ ์554418112 12 
  นายณัฐกติติ ์สายพลอย 554418113 13 
  นางสาวณัฐชา โสภา 554418114 14 
  นางสาวณัฐธดิา คาํทอง 554418115 15 
  นายทรงพล ฉ่ัน 554418116 16 
  นางสาวธญัญรตัน ์หลวงวเิศษ 554418117 17 
  นางสาวธญัลกัษณ ์พูลนิล 554418118 18 
  นางสาวธารทพิย ์ยิง่งามแกว้ 554418119 19 
  นายธรีวฒัน ์เกษตรไพสฐิ 554418120 20 
  นางสาวนงลกัษณ ์สอ่งสวา่ง 554418121 21 
  นางสาวนภสัรดา อดุมเกา้ภญิโญ 554418122 22 
  นางสาวนฤมล จนัทรค์าํปา 554418123 23 
  นางสาวนันทยิา พงศผ์กามาศ 554418124 24 
  นางสาวนิชาภา คงบญุวจิติร ์554418125 25 
  นางสาวนิพาพรรณ จติศาสนส์วรรค ์554418126 26 
  นางสาวบวรรตัน ์แกว้มหา 554418127 27 
  นายปัญญา ชนิชงจ ู554418128 28 
  นางสาวบณัฑติา ศรคีาํ 554418129 29 
  นางสาวบศุรนิทร ์มลีาภ 554418130 30 

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



 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2555 

 

รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6085 อ. สริพิงศ ์ไชยชนะ 
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวเบญจรตัน ์สนิวฒัน ์554418131 31 
  นางสาวปนัดดา แชม่เสอื 554418132 32 
  นายปัถย ์ใจด ี554418133 33 
  นางสาวปิยะวรรณ โตอุน่เพชร 554418134 34 
  นายเผด็จ เกยีรตเิกือ้กลูชยั 554418135 35 
  นางสาวพรปวณี ์สตัยะเลขา 554418136 36 
  นางสาวพวงภกา วงษา 554418137 37 
  นางสาวภทัรมน รุง่สวุรรณวงศ ์554418139 38 
  นางสาวรตัตกิาล บตุรด ี554418140 39 
  นางสาวราตร ีคา้ตะใบ 554418141 40 
  นางสาวรุง่ฤด ียุ่นเพ็ญ 554418142 41 
  นายวรพจน ์ถริธวุานนท ์554418143 42 
  นางสาววรรณวสิา คาํพนัธ ์554418144 43 
  นางสาววรรณิษา พมิพส์วุรรณ 554418145 44 
  นายวาสเุทพ อนิทรสตู 554418146 45 
  นายศริวฒัน ์ชณิหงษ ์554418147 46 
  นางสาวศริขิวญั สอนใจ 554418148 47 
  นางสาวสกลุตลา ขนุพลพทิกัษ ์554418149 48 
  นายสมทิธ ์เฮงชยัโย 554418150 49 
  นายสามารถ เดอืนขึน้ 554418151 50 
  นางสาวสชุาวด ีแสงแกว้ 554418152 51 
  นางสาวสนัุนทา เสาดว้ง 554418153 52 
  นางสาวสนิุศา เยือ่ใย 554418154 53 
  นายสภุฤกษ ์อยุประเสรฐิ 554418155 54 
  นางสาวสภุารตัน ์โชคราษฎร 554418156 55 
  นายอภวิฒัน ์ทองเต็ม 554418157 56 
  นางสาวอาทติยา เกาะไพศาลสมบตั ิ554418158 57 
  นางสาวอษุณี พรมม ี554418159 58 
  นางสาวอษุา สขุศริ ิ554418160 59 
  นายโอฬาร ขนุสวา่ง 554418161 60 
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  นางสาวกนกพร สทุธบิตุร 554418162 61 
  นางสาวชลสชิา ชา้งโต 554418163 62 
  นางสาวสโรชา วจิติร 554418164 63 
  นางสาวเมธติา สระโอษฐ 554418165 64 
  นางสาวอรอนงค ์บญุญานุกลูกจิ 554418166 65 
  นางสาวเกวลนิ โพคยัสวรรค ์554418167 66 
  นางสาวชลนิชา ชยัภมู ิ554418168 67 
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