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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5046 ดร. พนัธกิาร ์วฒันกลุ 
สาขาวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ เหมกลู 554480101 1 
  นางสาวจรรยา ศลิาเรยีม 554480104 2 
  นางสาวชลธชิา ทองด ี554480106 3 
  นายไตรภพ แดงเพ็ง 554480107 4 
  นางสาวทพิยรตัน ์ศรตีงกมิ 554480110 5 
  นายธรีเมธ เงนิบาท 554480111 6 
  นายนัฐวฒุ ิชาวบางนอ้ย 554480112 7 
  นางสาวปรยีาวด ีปิตวิฒันก์ลุกจิ 554480114 8 
  นางสาวพรรณิกา เอือ้แท ้554480115 9 
  นางสาวพาฝัน เทพณรงค ์554480116 10 
  นายพศิทุธิ ์เชาวเ์ฉียบ 554480117 11 
  นายพษิณุ เพ็งเพ่งพศิ 554480118 12 
  นายภรูทิตั พรนพรตัน ์554480120 13 
  นางสาวยุพาภรณ ์แกว้เรอืง 554480123 14 
  นายวรวฒัน ์มาเจรญิ 554480127 15 
  นายวณิรงค ์พลวาปี 554480129 16 
  นางสาวศริาภรณ ์อนิทรศ์ริ ิ554480130 17 
  นายสมศกัดิ ์ศรสีวุรรณ 554480131 18 
  นายสรวศิ บญุนิยม 554480132 19 
  นายสรวศิ สริทิรพัยโ์สภณ 554480133 20 
  นางสาวสาวติร ีบดุดาเลศิ 554480135 21 
  นางสาวสริพิร แยม้จบั 554480136 22 
  นางสาวสริลิกัษณ ์จนัทรป์ระเสรฐิ 554480137 23 
  นางสาวสนิุศา อนิสวา่ง 554480138 24 
  นางสาวสปุราณี ชมฒัพงษ ์554480139 25 
  นางสาวสภุาพร ฮวดหนองโพธิ ์554480140 26 
  นายอนุชา เงนิสมบตั ิ554480143 27 
  นายอภพิล กาํลงัเกือ้ 554480145 28 
  นางสาวอรชดุา ชืน่ใจฉ่ํา 554480146 29 
  นายอรรถพล ไขมุ่กข ์554480147 30 

1/3 Page 22/10/2561 11:16  



 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2555 

 

รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5046 ดร. พนัธกิาร ์วฒันกลุ 
สาขาวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวองัคนาง คาํพนัธ ์554480149 31 
  นายอฐัว ีเหลีย่มครฑุ 554480150 32 
  นายเกยีรตศิกัดิ ์สบืเพชร 554480152 33 
  นางสาวจรรีตัน ์เคลา้คลงึ 554480154 34 
  นางสาวภรภทัร วงสวุรรณ ์554480155 35 
  นางสาววราภรณ ์อยู่ในธรรม 554480158 36 
  นายวชัระ เพยีงไธสง 554480159 37 
  นายวทิวสั บญุสมัฤทธิ ์554480160 38 
  นายธรีพงษ ์อาจคงหาญ 554480161 39 
  นางสาวจฑุามาศ อ่อนดกีลุ 554480162 40 
  นายกนตร์พ ีอารมณ ์554480202 41 
  นายกรกฎ ชยัรจุอิดศิยั 554480203 42 
  นางสาวเกษฉราภรณ ์ตนัวฒันะ 554480205 43 
  นางสาวเขมจริา กรงุทว ี554480207 44 
  นางสาวฉายสริ ิไกรงาม 554480211 45 
  นางสาวปัทมา โพธิเ์งนิ 554480228 46 
  นายอรโุณทยั ไพรพล 554480250 47 
  นางสาวนันทติา ออ้แยม้ 554480256 48 
  นายพงศธร เช ือ้คลํา้ 554480258 49 
  นางสาวกวณินา สทุธธิรรม 554480263 50 
  นางสาวปิยะนุช รตันพงศ ์554480264 51 
  นายกติศิกัดิ ์กลิน่เอีย่ม 554480303 52 
  นายเกยีรตศิกัดิ ์จติตบ์รรจง 554480304 53 
  นางสาวธดิารตัน ์อุ่นเดช 554480316 54 
  นางสาวนิภาพร นิลศรสีนิท 554480319 55 
  นางสาวนิภาพร หมายขนุ 554480320 56 
  นายปรชีา แพรกเชญิ 554480323 57 
  นายปัฐทว ีกองกลัยา 554480324 58 
  นางสาวภทัรวด ีหนูอนิทร ์554480329 59 
  นายชยัยทุธ แซก่ ัว๊ 554480352 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวนิตมิา ลกัขณานุรกัษ ์554480353 61 
  นางสาวรตนภรณ ์องอาจ 554480356 62 
  นายวสนัต ์สาล ี554480361 63 
  นางสาวเกวลนิ สมสนุก 554480403 64 
  นางสาวฉัตรวไิล ทรพัยว์ฒันไพศาล 554480409 65 
  นางสาวธนาภรณ ์พนัธุส์รุนิทร ์554480412 66 
  นายนันทพงศ ์มนิโมหา 554480417 67 
  นายปณตพล สงัรกัษา 554480421 68 
  นางสาวรชันีกร ศรเีจรญิ 554480423 69 
  นายรตันพล ทองแท่งใหญ ่554480425 70 
  นางสาววลิดัดา ศรสีนาม 554480428 71 
  นายถริวฒัน ์สริธินกรกลุ 554480461 72 
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