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รุน่ 501 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกตพล มาพนัธ ์504428101 1 
  นางสาวกนกวรรณ บวัแยม้ 504428102 2 
  นางสาวกรองกาญจน ์ดวงคาํ 504428103 3 
  นางสาวกาญจนา ปาละพนัธุ ์504428104 4 
  นายกติต ิชลภมู ิ504428105 5 
  นางสาวกสุมุาลย ์เหลา่กงั 504428106 6 
  นางสาวจรยิา เต็มใจ 504428107 7 
  นางสาวจารวุรรณ คาํวตัร 504428108 8 
  นางสาวจฑุาทพิย ์เฉียงเหนือ 504428109 9 
  นางสาวชนิตา เตา่ทอง 504428110 10 
  นางสาวณัฐณิชา อ่อนเฉียบ 504428112 11 
  นายทศพล ภตูริกัษาสกลุ 504428114 12 
  นางสาวทพิวรรณ เดชไธสง 504428115 13 
  นายธนิต เจรญิลาภ 504428116 14 
  นายธรีะ สาครพนัธรกัษ ์504428117 15 
  นางสาวนฤมล มหากาล 504428119 16 
  นางสาวนาตยา สงิหาด 504428120 17 
  นายนิกร อนิทรปัญญา 504428121 18 
  นางสาวนิลบุล ถิน่สาํราญ 504428122 19 
  นางสาวนํา้ฝน ยู่กี ่504428123 20 
  นางสาวจรินันท ์สกลุมา 504428124 21 
  นายปฐมพร เนือ้แตงเย็น 504428125 22 
  นางสาวประไพรพฒัน ์ชอบยานยนต ์504428126 23 
  นางสาวปิยมาส อนิทรแ์สง 504428128 24 
  นางสาวพรทพิย ์สระสมทรพัย ์504428129 25 
  นางสาวพลอยกานต ์ไม่หน่ายกจิ 504428130 26 
  นายพฒันา ยอดมโนธรรม 504428131 27 
  นางสาวพมิพศ์ริ ิรุง่เรอืง 504428132 28 
  นางสาวมณฑชิา สนุทร 504428133 29 
  นายมนตร ีเดชประพฤต ิ504428134 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวมทัยา บวงสรวง 504428135 31 
  นางสาวรชันีกร กาํมา 504428137 32 
  นางสาวรตันาวล ีแดนเมอืง 504428138 33 
  นางสาวรุง่อรณุ เป้ามา 504428139 34 
  นางสาวลกัขณา กองศรกีลุดลิก 504428140 35 
  นางสาววรรณวภิา ทองสาสขุ 504428141 36 
  นางสาววราภรณ ์นิยมวฒันพนัธ ์504428142 37 
  นางสาววลัยา ทรพัยป์ระภา 504428144 38 
  นางสาววภิาพร สอนประสาท 504428145 39 
  นางสาววไิลลกัษณ ์รขิติ 504428147 40 
  นางสาวศรสีกลุ ดไีข ่504428148 41 
  นางสาวศริวิรรณ การะพงษ ์504428149 42 
  นายสมภพ บษุบรรณ ์504428150 43 
  นายสราวฒุ ิมเีขยีว 504428151 44 
  นางสาวสายทอง แซฉิ่น 504428152 45 
  นางสาวสริริตัน ์คมขาํ 504428153 46 
  นางสาวสกุญัญา รกัคลํา้ 504428154 47 
  นางสาวสธุาทพิย ์สนุทรวภิาต 504428156 48 
  นางสาวสนิุษา   ศรทัธาธรรม 504428157 49 
  นางสาวสพุตัรา เจยีมภู ่504428158 50 
  นางสาวสภุาพร หุ่นรปูหลอ่ 504428159 51 
  นายสรุเดช ไกรทองสขุ 504428160 52 
  นางสาวอภญิญา ววิฒันส์นิชยั 504428162 53 
  นายอรรถพล ทศัทอง 504428163 54 
  นางสาวอรณุรตัน ์เกตแุกว้ 504428164 55 
  นางสาวอาภสัภรณ ์เดน่ดาํรง 504428165 56 
  นางสาวออ้ยทพิย ์โพธิว์งศ ์504428166 57 
  นางสาวเพชรรตัน ์ตริโศภนิ 504428167 58 
  นางสาวเสรมิศริ ิจนัทรก์มิฮะ 504428168 59 
  นายเอกภพ ชาวนาป่า 504428169 60 

2/3 Page 22/10/2561 10:54  



 

 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2550 

 

รุน่ 501 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวแสงจนัทร ์โพธิศ์ร ี504428170 61 
  นายโอภาส ไชยวรรณ 504428171 62 
  นางสาวฐติพิร ใจอารยี ์504428172 63 
  นางสาวสชุาวด ีศลิาเรยีม 504428173 64 
  นางสาวธญักานต ์รสมนตร ี504428174 65 
  นางสาววรรณฤด ีระวงังาน 504428175 66 
  นางสาวอรทยั เปียผึง้ 504428176 67 
  นายเฉลมิชยั สวุรรณพรรณ 504428177 68 
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