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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5087 ดร. หรรษา คลา้ยจนัทรพ์งษ ์
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวธญัญร์ว ีโกสนิกรววิฒัน ์574418601 1 
  นางสาวกนกวรรณ พนัธผู์ก 574418602 2 
  นางสาวกมลรตัน ์วงคส์กลุสขุกลู 574418603 3 
  นางสาวกมลวรรณ แสนสขุ 574418604 4 
  นางสาวกลุณัฐ บตุรพุ่ม 574418605 5 
  นางสาวขวญัฤด ีนาคม ี574418606 6 
  นางสาวสกุฤตา พระพรหม 574418607 7 
  นายจริภทัร ์จาํปาทอง 574418608 8 
  นายดาํรงศกัดิ ์กลิน่สวสัดิ ์574418609 9 
  นายจมุภฏ สบืจากสงิห ์574418610 10 
  นางสาวชฎานุช รมิวงักลาง 574418611 11 
  นางสาวชมพูนุท เชยกลิน่เทศ 574418612 12 
  นางสาวชไมพร แซล่ิม้ 574418613 13 
  นางสาวชรญิา โชพกิลุโย 574418614 14 
  นางสาวณัฐพร ตพุมิาย 574418615 15 
  นายณัฐพล อรุารกัษ ์574418616 16 
  นางสาวณัฐวรรณ โพธิส์ดีา 574418617 17 
  นางสาวดวงกมล โพธิท์อง 574418618 18 
  นางสาวตนัหยง สายแสง 574418619 19 
  นายธงชยั ลอืรตันชยักจิ 574418620 20 
  นายธนโชต ิหงษจ์ุย้ 574418621 21 
  นายธนพล บรรเทงิสขุ 574418622 22 
  นางสาวธนาพร นาค ู574418623 23 
  นางสาวฐติพิร ม่วงแกว้ 574418624 24 
  นางสาวธญัญา เสนาะพนิ 574418625 25 
  นางสาวธนัยช์นก สวา่งศร ี574418626 26 
  นางสาวนพรตัน ์แกอ่นิทร ์574418627 27 
  นางสาวณิชาภทัร พพิฒันท์วกีลุ 574418628 28 
  นายธาดา อุน่เรอืน 574418629 29 
  นางสาวปนัดดา ติง่รวมญาต ิ574418630 30 

1/3 Page 22/10/2561 11:37  



 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2557 

 

รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5087 ดร. หรรษา คลา้ยจนัทรพ์งษ ์
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวประภาศร ีชมโลก 574418631 31 
  นายพงศกร ออกกจิวตัร 574418632 32 
  นายพรเทพ จนัทนะโสตถิ ์574418633 33 
  นางสาวพรนิตา ปานอําพนัธ ์574418634 34 
  นายพพิฒัน ์พุกรอด 574418635 35 
  นายพูนทรพัย ์นุ่มวงศ ์574418636 36 
  นายภทัระ ณัฐวฒุ ิ574418637 37 
  นางสาวเมธติา ศรวีฒันธ์นรตัน ์574418638 38 
  นางสาววรรณนิสา สมบญุจนัทร ์574418639 39 
  นางสาววราภรณ ์แกว้มูล 574418640 40 
  นายวชัระ เอกจนี 574418641 41 
  นางสาววชิชตุา อนิทรผ์า 574418642 42 
  นางสาววริญัชนา คาํเงนิ 574418643 43 
  นางสาวสจุติรา แสนหลวง 574418644 44 
  นางสาวศริกิาญจนา หาด ี574418645 45 
  นางสาวสจุติรา ธรรมจง 574418646 46 
  นายสคัพุทธชิยั แดงสัน้ 574418647 47 
  นายสนัต ิแดงสยีุน 574418648 48 
  นายสาวติร วธิชียั 574418649 49 
  นางสาวสกุญัญา อว่มนิล 574418650 50 
  นางสาวสพุนิจ ใจมั่น 574418653 51 
  นางสาวสภุาพร โตบารมกีลุ 574418654 52 
  นายสรุเชษฐ ์ปานสวุรรณ ์574418656 53 
  นางสาวแสงดาว เดชจติร 574418657 54 
  นางสาวอทติยา โพธิท์อง 574418658 55 
  นายอภชิาต ิรกัสทิธ ์574418659 56 
  นายอภสิทิธิ ์หริญัเรอืง 574418660 57 
  นางสาวอจัจมิา พมิพก์ ิ574418661 58 
  นางสาวอําพร เทพวงั 574418662 59 
  นางสาวสธุาทพิย ์พระจะเกดิ 574418665 60 
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  นายพศนิ ไพรสงบ 574418666 61 
  นายจริายุ เทยีนดอนไพร 574418667 62 
  นายดนุภพ พึง่พมิาย 574418668 63 
  นายอลงกต พจนท์ะเสน 574418669 64 
  นางสาวขวญัชนก นราแกว้ 574418670 65 
  นายนภดล แกว้เทพ 574418671 66 
  นางสาวณัฐวรรณ พงษล์ิม้ 574418672 67 
  นายศภุกร ดลขนุทด 574418673 68 
  นางสาวปนัดดา บญุวงษ ์574418674 69 
  นายทวิา พงไผ่ขาํ 574418675 70 
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