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รุน่ 481 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ  
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนิษฐา คาํโสภา 484418501 1 
  นายกฤษฎา สงิหค์าํราม 484418502 2 
  นางสาวกญัญารตัน ์จนัทรแ์มน้ 484418503 3 
  นางสาวกนัทมิา สาวเสม 484418504 4 
  นางสาวกาญจนา ซิม้เจรญิ 484418505 5 
  นางสาวกาญจนา เสนาพทิกัษ ์484418506 6 
  นางสาวเฉลมิรตัน ์สทิธยิา 484418507 7 
  นายชชัเวช จนัตนารกัถิน่ 484418508 8 
  นางสาวชตุมิา กลิน่ฉุน 484418509 9 
  นางสาวณัฐพร บญุเบา้ 484418510 10 
  นางสาวณัสชา เซง้เครอื 484418511 11 
  นางสาวดารตัน ์คงอยู่ 484418512 12 
  นายถนอม คนงาน 484418513 13 
  นางสาวธดิารตัน ์ภูห่อ้ย 484418514 14 
  นางสาวนันทน์ภสั อยู่พทิกัษ ์484418515 15 
  นางสาวนันทพร บญุทองด ี484418516 16 
  นายนุพงษ ์ลิม้ธวุทรพัย ์484418517 17 
  นางสาวประนอม กมศลิป 484418518 18 
  นางสาวประภาพร สนองค ์484418519 19 
  นายประวทิย ์ทองบาง 484418520 20 
  นายประวทิย ์สามเพชรเจรญิ 484418521 21 
  นางสาวปรารถนา บญุมา 484418522 22 
  นายปรชีา แดงอํา 484418523 23 
  นางสาวปวณีา ป่ินทํานัก 484418524 24 
  นางสาวปารชิาต ิหลงผาสขุ 484418525 25 
  นายพงศภ์มู ิเป่ียมทรพัย ์484418526 26 
  นายพงษศ์กร มรกฎจนิดา 484418527 27 
  นางสาวพยิดา พระแท่น 484418528 28 
  นางสาวเพ็ญจนัทร ์แป้นดว้ง 484418529 29 
  นายภานุมาศ ชมเชย 484418530 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวภาสนีิ แซต่นั 484418531 31 
  นางสาวมณีนุช แกว้คาํ 484418532 32 
  นางสาวมยุรา คลา้ยสวุรรณ 484418533 33 
  นางสาวมยุร ีชรูตันช์าญเดช 484418534 34 
  นางสาวมณัทนา ยุตพิงษ ์484418535 35 
  นางสาวยุพาพนิ ชเูลศิ 484418536 36 
  นางสาวยุภา พุกซือ่ตรง 484418537 37 
  นางสาวยุรฉัตร จริะวฒันผลนิ 484418538 38 
  นางสาวรศัมแีข ยิม้จนัทร ์484418539 39 
  นางสาวราตร ีอนันตส์ขุสนัต ิ484418540 40 
  นางสาววงษล์ดัดา รุง่ทวชียั 484418541 41 
  นายวทญั� ูเอีย่มประสพชยั 484418542 42 
  นางสาววรนุช เกดิสนิธุ ์484418543 43 
  นางสาววรรณิศา พูส ี484418544 44 
  นางสาววนัทนา ปรางรนิ 484418545 45 
  นางสาววลัล ีเขยีววชิยั 484418546 46 
  นางสาววณีา ธรีะมติร 484418547 47 
  นายวรีวฒัน ์อนิทรศ์รวล 484418548 48 
  นางสาวศริพิร สมลา 484418549 49 
  นายเศกศกัดิ ์ใจตรง 484418550 50 
  นางสาวกญัญาภคั แกว้บญุมา 484418551 51 
  นางสาวสาวกิา ชา่งทุ่งใหญ่ 484418552 52 
  นางสาวสจุติรา การะเกตร ์484418553 53 
  นายสทุธพิร เหลอืงดวงโรจน ์484418554 54 
  นางสาวสพุตัรา สทิธอิญัลอืชา 484418555 55 
  นางสาวอนงคน์าฏ แยม้นิยม 484418556 56 
  นางสาวอโนชา ลลีอย 484418557 57 
  นางสาวอรวรรณ สนัตธิรรมชยั 484418558 58 
  นางสาวอจัฉรา ทองมสีทิธิ ์484418559 59 
  นางสาวอญัชล ีบวัคาํ 484418560 60 

2/3 Page 22/10/2561 10:42  



 

 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2548 

 

รุน่ 481 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ  
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายอาทติย ์ทววีรรณ 484418561 61 
  นางสาวศรินิภา อารยี ์484418562 62 
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