
 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2557 

 

รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4132 อ. เสาวนีย ์มะหะพรหม 
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกพรรณ คาํกก 574418501 1 
  นางสาวกสุมุา สขุาบรูณ ์574418502 2 
  นางสาวกฤตยิาณี พุกซอ 574418503 3 
  นางสาวจนัทนา อุ่นเจรญิ 574418504 4 
  นางสาวกาญจนา รตันพทิกัษ ์574418505 5 
  นางสาวนัฐพร ศรอีาจ 574418506 6 
  นางสาวจารวุรรณ ดวงจนิดา 574418507 7 
  นายบญุสง่ ทศันากร 574418508 8 
  นายปฐมพร สามงามยา 574418509 9 
  นางสาวประกายแกว้ เมอืงสมบตั ิ574418510 10 
  นางสาวพมิพา กอเจรญิ 574418511 11 
  นางสาวพรีกานต ์ไฝ่เมตตา 574418512 12 
  นางสาวจฑุาวรรณ แสงงาม 574418513 13 
  นางสาวแพรวพรรณ ไพพเิชษฐ 574418514 14 
  นางสาวมณฑา รกัรุง่ 574418515 15 
  นางสาวรุง่รตัน ์ศรเีหรา 574418516 16 
  นายวงศกร ยิม้ช ืน่ 574418517 17 
  นางสาวชอ่ผกา โคว้ถาวร 574418518 18 
  นายฐปกรณ ์เฉลยพจน ์574418519 19 
  นางสาวศริดา ตน้มาล ี574418520 20 
  นายสรุวฒุ ิพละบญุ 574418521 21 
  นายเสถยีรพงษ ์บวัคาํ 574418522 22 
  นายณัฐพงษ ์วรพงษส์ริวิฒัน ์574418523 23 
  นายธรีะ จนัทรห์อม 574418524 24 
  นางสาวนภสัวรรณ เกตแุกว้ 574418525 25 
  นายปราบปราม ทรงประโคน 574418527 26 
  นางสาวสริพิร ไทยภกัด ี574418528 27 
  นายพงศธร เกดิเรอืง 574418529 28 
  นางสาวพนิดา แซจ่วิ 574418530 29 
  นางสาวพรพมิล ภาณุวรรณรตัน ์574418531 30 
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  นางสาวพรรณิการ ์สระทองลอย 574418532 31 
  นายนิธพิฒัน ์โชตวิฒันธ์นชยั 574418533 32 
  นางสาววราพรรณ แกน่จนัทร ์574418535 33 
  นางสาววาสนา จอ้ยประเสรฐิ 574418537 34 
  นางสาววกิานดา ชยะประจกัษ ์574418538 35 
  นายวทิวสั กติสินุทร 574418539 36 
  นางสาววภิาพร กจิสวสัดิ ์574418540 37 
  นางสาววไิลพร อยู่ไทย 574418541 38 
  นายเวชสทิธิ ์สรอ้ยสระค ู574418542 39 
  นางสาวศริตัน ์ตนัเจรญิ 574418543 40 
  นางสาวศริพิร กงันอ้ย 574418544 41 
  นางสาวสรณส์ริ ิเภกะสตุ 574418546 42 
  นางสาวสรติา อมัระนันท ์574418547 43 
  นายสนัตภิาพ สวุรรณทอง 574418548 44 
  นางสาวสชุาดา ดมีาก 574418549 45 
  นายสทุธวรี ์บญุไทย 574418550 46 
  นางสาวสพุตัรา อนิทรพ์งษ ์574418551 47 
  นางสาวสภุาภรณ ์แซอ่ึง๊ 574418552 48 
  นางสาวสรุาพร สขุสวาสดิ ์574418553 49 
  นางสาวอมติา อว่มใจหนัก 574418554 50 
  นางสาวอรจริา แซเ่ฮง 574418555 51 
  นางสาวอมัภาพร ปานเพชร 574418556 52 
  นางสาวอารยา ธปูเทยีนทอง 574418557 53 
  นายเอกพชิญ ์พุ่มไม ้574418558 54 
  นายกติตพิงษ ์มศีริ ิ574418559 55 
  นางสาวมงคลรตัน ์มากมติร 574418560 56 
  นายจรีวฒัน ์สขุสทุพิย ์574418561 57 
  นางสาวพรปวณี ์นุย้มยั 574418562 58 
  นางสาวสโรชา แกว้โต 574418563 59 
  นางสาวภณัฑริา ชืน่ชวูงศ ์574418564 60 
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  นางสาวอรอนงค ์ฤทธริงค ์574418565 61 
  นางสาวศริพิร วลิาศวรยศ 574418566 62 
  นายณัฐวรรธ สนีวลจนัทร ์574418567 63 
  นายกฤษดา งิว้ทอง 574418568 64 
  นางสาวกาญจนา วงัมะนาว 574418569 65 
  นายอมรเทพ อยู่คาํ 574418570 66 
  นางสาวรจนา ภาถยี ์574418571 67 
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