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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4036 ผศ.ดร. จนัทนา วฒันกาญจนะ 
สาขาวชิา การเงินและการธนาคาร  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลชนก ผลงาม 554459101 1 
  นางสาวกมลวรรณ ศรชีะบา 554459102 2 
  นางสาวกรกมล ตะกรษุ 554459103 3 
  นางสาวกรรณิการ ์มั่นคง 554459104 4 
  นางสาวกรรณิการ ์สระทองรอด 554459105 5 
  นางสาวกฤษณา แจง้คลา้ย 554459106 6 
  นางสาวกณัทมิา ดว้งปล ี554459107 7 
  นางสาวกลุวด ีสาํรวลหนัต ์554459108 8 
  นางสาวขวญัภริมย ์โคตรนาแพง 554459109 9 
  นางสาวจงรกัษ ์นพมาศ 554459110 10 
  นางสาวจริภา พาดคง 554459111 11 
  นายจริวฒัน ์เจรญิภกัด ี554459112 12 
  นางสาวจริาพร แดงหาร 554459113 13 
  นางสาวจริาภรณ ์ชจูติร 554459114 14 
  นางสาวเจญจลิา สคุนัธชาต ิ554459115 15 
  นางสาวชนัญธดิา หมู่ธนะกจิภญิโญ 554459116 16 
  นางสาวชชัชญา อณุหพงศา 554459117 17 
  นายชยัวฒัน ์ศรเีมธาพร 554459118 18 
  นางสาวฐติมิน อนิทรจนัทร ์554459119 19 
  นายณัฐวฒุ ิศริประภาพนัธุ ์554459120 20 
  นางสาวนัชชา อิม่นอ้ย 554459121 21 
  นางสาวนิภาพร จมูศลิป์ 554459122 22 
  นางสาวปวณีา ทพิพาพนัธุ ์554459123 23 
  นายปองพล นําเจรญิลาภ 554459124 24 
  นางสาวปาหนัน ศรวีเิศษ 554459125 25 
  นางสาวปิยวรรณ แกน่จนัทร ์554459126 26 
  นางสาวผกามาส อนิโต 554459127 27 
  นางสาวพนิดา สงิหค์า 554459128 28 
  นางสาวพรพมิล โตงาม 554459129 29 
  นางสาวพชัรา คนทดั 554459130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวพมิภกิา ใดจิว๋ 554459131 31 
  นายพรี ์ศรเีมธากลุ 554459132 32 
  นางสาวเพ็ญนภา ยางงาม 554459133 33 
  นางสาวเพ็ญวภิา มเีย็น 554459134 34 
  นายไพโรจน ์โอบออ้ม 554459135 35 
  นางสาวมณีรตัน ์วชันุชา 554459136 36 
  นางสาวมณีรตัน ์วชัระ 554459137 37 
  นางสาวมณัฑนา เอส้มนึก 554459138 38 
  นางสาวมลัลกิา กาฬภกัด ี554459139 39 
  นางสาวรจนา กาฬภกัด ี554459140 40 
  นางสาวรุง่ทพิา จติรมั่น 554459141 41 
  นางสาววรรณฐติา นะวาระ 554459142 42 
  นางสาววนัวสิาข ์วานิชกลุ 554459143 43 
  นางสาวศศธิร พมิพา 554459144 44 
  นางสาวศริลิกัษณ ์กวมีาก 554459145 45 
  นายศริศิกัดิ ์แพ่งศริ ิ554459146 46 
  นางสาวสมใจ มั่งม ี554459147 47 
  นางสาวสมฤทยั ใจเรอืง 554459148 48 
  นายสราวฒุ ิคลา้ยหงษ ์554459149 49 
  นางสาวสกุญัญา จนัทรต์รง 554459150 50 
  นางสาวสธุรีา ท่าทราย 554459151 51 
  นางสาวสนิุสา ชยัมงคล 554459152 52 
  นางสาวสพุรรณี จนัทรเ์ปรม 554459153 53 
  นางสาวสภุาวด ีพนัธุพ์าณิชย ์554459154 54 
  นางสาวสภุาวรรณ วงศป์ระทนิ 554459155 55 
  นางสาวแสงมณี พวงภู ่554459156 56 
  นายอนุวรรษ เย็นเปิง 554459157 57 
  นางสาวองิอร ฤาหาญ 554459158 58 
  นางสาวอนิทริา ศรนิีกร 554459159 59 
  นางสาวอไุร ฉายา 554459160 60 

2/3 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 4036 ผศ.ดร. จนัทนา วฒันกาญจนะ 
สาขาวชิา การเงินและการธนาคาร  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวอจัจมิา เอีย่มศร ี554459161 61 
  นางสาวสรุว ีรอดโพธิท์อง 554459162 62 
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