
 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2555 

 

รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4101 ดร. ดารนิทร ์โพธิต์ ัง้ธรรม 
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ กาํพูน 554418301 1 
  นายกฤษณะ สบืเสาะ 554418302 2 
  นางสาวกาญจนา จาํปีเรอืง 554418303 3 
  นางสาวจริาภรณ ์กลัน่ภกัด ี554418304 4 
  นางสาวจฑุามาศ ทองม ี554418305 5 
  นายชวกจิ อู๋เวยีงคอย 554418306 6 
  นายไชยวฒัน ์ชรูาศร ี554418307 7 
  นางสาวฐติาภรณ ์สายสาคร 554418308 8 
  นางสาวณราวด ีทองเต็ม 554418309 9 
  นางสาวดวงพร สงวนพนัธุ ์554418311 10 
  นางสาวดารณี เลา้ทววีงศ ์554418312 11 
  นายดษิฐาวฒัน ์จริะมะกร 554418313 12 
  นางสาวทพิวรรณ ์ธรรเทีย่งธรรม 554418314 13 
  นายธนกร เชษฐป์จฉิิม 554418315 14 
  นายธนพงษ ์วมิลรตันศลิป์ 554418316 15 
  นายนพปฎล ศรโีปฎก 554418317 16 
  นางสาวนันทกา เกตจุรญู 554418318 17 
  นางสาวนิตนัินท ์อยู่คงด ี554418319 18 
  นางสาวนิพรตัน ์ฉิมเพ็ชร 554418320 19 
  นายปฐมพร โสภณ 554418321 20 
  นางสาวประกาพร ลอืภกัดสีกลุ 554418322 21 
  นางสาวปรยีานุช เทพปลืม้ 554418323 22 
  นางสาวปวรศิา แกว้คาํ 554418324 23 
  นางสาวปารฉัิตร แปลกสกุล 554418325 24 
  นางสาวพรสดุา พุ่มพร 554418326 25 
  นางสาวพชัราภรณ ์สามารถ 554418327 26 
  นางสาวพจิติรา เอกจนี 554418328 27 
  นางสาวพไิลวรรณ ชมุพล 554418329 28 
  นางสาวเพ็ญประภา ตาลาน 554418330 29 
  นางสาวภคัสณีิ พุมมา 554418331 30 
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  นางสาวภทัรพรรณ ป่ินวถิ ี554418332 31 
  นางสาวภทัรวด ีจอนทีส่ม 554418333 32 
  นางสาวมณีกาญจน ์บตุรพุ่ม 554418334 33 
  นายมรกต มรกฏจนิดา 554418335 34 
  นางสาวมุทติา ทบัประทมุ 554418336 35 
  นางสาวยุวรตัน ์ยิง่กลัยา 554418337 36 
  นางสาวรสรนิ ป้อมหนิ 554418338 37 
  นายรตันพล แสงประสทิธิ ์554418339 38 
  นางสาวรุง้ลาวรรณ พุกพบสขุ 554418340 39 
  นางสาวลกัษกิา หมืน่สงค ์554418341 40 
  นายวชริวทิย ์จติตวิรรณ 554418342 41 
  นางสาววนิชญา นพเทา 554418343 42 
  นางสาววรรณวภิา เรอืงโรจนพร 554418344 43 
  นายวยัวทิย ์สขุหงษ ์554418345 44 
  นายวฒุกิรณ ์สระทองลัน่ 554418346 45 
  นางสาวศริพิร สวา่งเกต ุ554418347 46 
  นายศวิพล กลิน่เกษร 554418348 47 
  นางสาวสนฤทยั สระกบแกว้ 554418349 48 
  นางสาวสมหญงิ สรอ้ยสาคร 554418350 49 
  นางสาวสนิุสา สวุรรณเสรมิ 554418351 50 
  นางสาวสพุรรษา ทองศร ี554418352 51 
  นางสาวสภุคั คมกลา้ 554418353 52 
  นายสรุยิา วงศห์วนุ 554418354 53 
  นายสวุฒัน ์สขุพฒัน ์554418355 54 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์กอเจรญิ 554418356 55 
  นางสาวหทยัรตัน ์เรอืงทอง 554418357 56 
  นางสาวอมรรตัน ์จบัทอง 554418358 57 
  นางสาวอรสิา ศาระสาลนิ 554418360 58 
  นายอาสาฬห ์รุง่ระววีลิาศ 554418361 59 
  นางสาวทพิวลัย ์ชเูลศิ 554418362 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวสพุตัรา โพธิศ์ร ี554418363 61 
  นายอภริกัษ ์เสนาะคาํ 554418364 62 
  นางสาวกลุนิษฐ ์อูต่ะเภา 554418365 63 
  นางสาวภาวณีิ ทองแสง 554418366 64 
  นางสาวสวุรรณา แกน่จนัทร ์554418367 65 
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