
 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2547 

 

รุน่ 471 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ  
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การบรหิารทรพัยากร

 
 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลทพิย ์เล็กธนู 474467101 1 
  นางสาวกลัญาณี พนัธแ์จม่ 474467102 2 
  นางสาวกาญจนา โพธเิกษม 474467103 3 
  นางสาวกิก๊ ธรรมสกลุ 474467104 4 
  นายกติตพิงศ ์เย็นสรง 474467105 5 
  นางสาวเกล็ดดาว อู่ตะเภา 474467106 6 
  นางสาวขนิษฐา แยม้สกลุ 474467107 7 
  นางสาวจริาพร พลรตัน ์474467108 8 
  นางสาวชนัญชดิา กติตโิสภทัร ์474467109 9 
  นางสาวชลฤด ีสขุศร ี474467110 10 
  นางสาวฐติมิา บญุอปุถมัภ ์474467111 11 
  นายณุว ีโพธิน์าค 474467112 12 
  นางสาวทพิวรรณ พานิช 474467113 13 
  นางสาวธนัชพร คาํนา 474467114 14 
  นางสาวธติมิา นอ้ยอยู่ 474467115 15 
  นางสาวนํา้ผึง้ สวุรรณศร ี474467116 16 
  นางสาวนุชนาฏ จนัทรห์อม 474467117 17 
  นางสาวปทมุพร พรหมทตัน ์474467118 18 
  นายปรดล ศริพิริณุ 474467119 19 
  นางสาวปราณี เต๋งจงด ี474467120 20 
  นางสาวปิยะวรรณ วชัรชยัโสภณสริ ิ474467121 21 
  นางสาวพชัรนิทร ์เรอืงขาํ 474467122 22 
  นางสาวพชัร ีเพชรรตัน ์474467123 23 
  นางสาวพชัร ีศริแิส 474467124 24 
  นางสาวพกิลุแกว้ ทองยอดเกร ือ่ง 474467125 25 
  นายพรีพล เลีย้งพฤกษา 474467126 26 
  นางสาวภทัราภรณ ์สรอ้ยสวสัดิ ์474467127 27 
  นางสาวมาลนีิ นาถงึ 474467128 28 
  นางสาวรุง่นภา เดชปรารมย ์474467129 29 
  นางสาวลกัษมณ คาํสขุ 474467130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาววรรณา นุชอิม่ 474467131 31 
  นางสาววรญั� ูประสนิุงค ์474467132 32 
  นางสาววราภรณ ์นาคนาร ี474467133 33 
  นางสาววลยัลกัษณ ์วงษศ์กัดิ ์474467134 34 
  นายวนัชยั เพ็งม ี474467135 35 
  นางสาววนัวสิา ธรรมนุกลู 474467136 36 
  นางสาววารณีุ แสนบญุ 474467137 37 
  นายวศิรตุ ทมิฤกษ ์474467138 38 
  นางสาวศรณัยา อคัรสมาธนัินท ์474467139 39 
  นายศาศวตั อยู่คาํ 474467140 40 
  นายสมพงษ ์บวัศร ี474467141 41 
  นางสาวสาวติร ีช. เจรญิยิง่ 474467142 42 
  นายสชุนิ คชการ 474467143 43 
  นางสาวสนิุสา ชุน้ตระกลู 474467144 44 
  นางสาวสภุาพร รอดขาว 474467145 45 
  นางสาวสรุยีพ์ร เทพโพธา 474467146 46 
  นายสวุรรณ นุชเจรญิ 474467147 47 
  นางสาวหน่ึงฤทยั จดัละ 474467148 48 
  นายอดเิรก หนูบา้นเกาะ 474467149 49 
  นายอนุชา เภาดว้ง 474467150 50 
  นายอภชิาต ิเกดิชา้ง 474467151 51 
  นางสาวอรณีุ เส็งโคกหวาย 474467152 52 
  นายอตัพล วริยิะเถกงิ 474467153 53 
  นางสาวอมัรนิทร ์ใจกลา้ 474467154 54 
  นางสาวอําไพ หงษา 474467155 55 
  นางสาวอําภาวรรณ เอีย่มสอุงค ์474467156 56 
  นางสาวอนิทริา ยวงลาํใย 474467157 57 

5
 

4
 

1
 

ชา
 

ค
 
หญิ

 
คน รว

 
ค

 

2/2 Page 22/10/2561 10:33  


