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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 ่
  นางสาวกมลวรรณ เฮ็งวทิยา 554480102 1 
  นางสาวกญัชล ีบญุญฤทธิ ์554480103 2 
  นายทรงธรรม คาํนุชนารถ 554480108 3 
  นายทศพล กองจะรติร ์554480109 4 
  นางสาวปภาวด ีจนัโทสถ 554480113 5 
  นายพรีะ หลเีกษม 554480119 6 
  นางสาวเยาวเรศ แกว้เจรญิ 554480124 7 
  นางสาววาสนา ฉ่ําสดใส 554480128 8 
  นางสาวอรสิา ทองคาํ 554480148 9 
  นายบลัลงัก ์ศรโีมรา 554480156 10 
  นายบญุสม แววด ี554480157 11 
  นางสาวกนัทยิา เกตพุนัธ ์554480204 12 
  นางสาวเจนจริา สระสมทรพัย ์554480210 13 
  นางสาวบณัฑติา พรหมพนิิจ 554480222 14 
  นายปวณี สมบญุด ี554480227 15 
  นางสาวพชัรพร เถามานกลู 554480231 16 
  นางสาววารณีุ ดอกไมเ้ทศ 554480235 17 
  นางสาวสนัุนทา ปังกระโทก 554480242 18 
  นายอรรถวฒุ ิทองจติร ์554480249 19 
  นายอเุทน ชดิปราง 554480251 20 
  นางสาวเอือ้มบญุ หุ่นด ี554480252 21 
  นางสาวสวุมิล คาํโทน 554480262 22 
  นางสาวกาญจนา ลอยแกว้ 554480302 23 
  นางสาวขวญัเรอืน หลิม่เกลือ้ 554480305 24 
  นางสาวคนึง นิลเป่ียม 554480306 25 
  นางสาวเครอืวลัย ์จนัแสงอ่อน 554480307 26 
  นายจกัรพล สงสรุพนัธ ์554480308 27 
  นางสาวจริาพร คงแจม่ 554480309 28 
  นายจริายุ ชดิเช ือ้ 554480310 29 
  นางสาวณัฐณิชาช ์เหลา่งาม 554480314 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 ่
  นางสาวนันทนีิ ศรดีว้ง 554480317 31 
  นายนิธธิชัชยั กลุศริชิยัวฒัน ์554480318 32 
  นางสาวปรามลิยั พรมแตง 554480322 33 
  นางสาวพนิดา อํ่าออ่น 554480325 34 
  นางสาวภณัธริา โอบออ้ม 554480328 35 
  นายมนตร ีแพงนอ้ย 554480331 36 
  นายรุง่ศกัดิ ์ชว่ยเชือ้ 554480332 37 
  นางสาววนิดา หมอ้ไธสง 554480333 38 
  นายวราพงษ ์อภเิดช 554480334 39 
  นายวนัชยั รศัม ี554480336 40 
  นางสาวศริวิรรณ กลิน่ราย 554480338 41 
  นายศภุวชิญ ์มาลยัทอง 554480339 42 
  นายสมทิธิ ์คุน้กระโทก 554480340 43 
  นายสหพฒัน ์แกว้เพ็ญ 554480341 44 
  นายสทิธศิกัดิ ์วรกจิอาทร 554480343 45 
  นางสาวสกุฤตา สทิธธิรรมศาล 554480344 46 
  นางสาวสนิุษา อู่สวุรรณ 554480345 47 
  นางสาวสภุาพร เปรมปรดีิ ์554480346 48 
  นายอตชิยั ทมุทอง 554480348 49 
  นายอานนท ์แยม้พราหม 554480349 50 
  นายอทิธพิล จริพรไพศาล 554480350 51 
  นายธนภทัร ปลาแสนกลุ 554480351 52 
  นายปิยพทัธ ์อตุตะมา 554480354 53 
  นางสาวพรรณนภา ชว่ยสวุรรณ ์554480355 54 
  นายศกัดา ถงึสาคร 554480357 55 
  นายสรุศกัดิ ์จนัทรเ์จรญิ 554480358 56 
  นางสาวอญัชล ีวรเวทย ์554480359 57 
  นางสาวกาญจนา สอนศร ี554480360 58 
  นางสาวพนิชนาถ ภฆูงั 554480362 59 
  นางสาวกฤตยิา กงัวาล 554480402 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวจนัทรจ์ริา วเิศษศริ ิ554480406 61 
  นางสาวชลติา กลบีลาํดวน 554480410 62 
  นายธนันทช์วนิ รฐาโชคนิธธินากลุ 554480411 63 
  นางสาวนุชนาฏ มูลละออง 554480418 64 
  นางสาวบญุมา อุ่นใจด ี554480420 65 
  นางสาวสาวติร ีรดัรอดกจิ 554480433 66 
  นางสาวสนิุสา ขนัทองด ี554480439 67 
  นายอภวิฒัน ์แซเ่ฮง 554480442 68 
  นางสาวอจัฉรา เปรมทอง 554480444 69 
  นางสาวพมิพกานต ์อารกัษร์ตันกลุ 554480454 70 
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