
 

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 ่
  นางสาวกนกพร ลีเ้กษร 504428301 1 
  นางสาวกรรณิการ ์สขุวีงศ ์504428302 2 
  นายกฤษณ ์วษิณุกลูรตันา 504428303 3 
  นางสาวกาญจนา  เย็นสรง 504428304 4 
  นายกติตวิฒัน ์ยิม้แต ้504428305 5 
  นางสาวจรรยา นําชา้ง 504428306 6 
  นางสาวจารณีิ ผวิอ่อน 504428307 7 
  นายจริะวฒัน ์กจิจงถาวรกลุ 504428308 8 
  นางสาวชฎากาญจน ์กลิน่กลา้ 504428309 9 
  นางสาวชลุพีร อรชร 504428310 10 
  นางสาวณัฎฐา ทบัยาง 504428311 11 
  นางสาวดาวประกาย เลศิธาราธคิณุ 504428313 12 
  นางสาวทพิธดิา ทองสวสัดิ ์504428314 13 
  นายธนวฒัน ์สวสัดชียั 504428315 14 
  นายธรีพงษ ์คลองตาล 504428316 15 
  นายธรีะพฒัน ์เรอืนวเิชยีร 504428317 16 
  นางสาวนฤทยั คาํด ี504428318 17 
  นางสาวนัยนา เปินสมุทร 504428319 18 
  นางสาวนาร ีฉิมพบิลูย ์504428320 19 
  นางสาวนิรมล ภพูพิฒัน ์504428321 20 
  นางสาวนิสา เบีย้วทุ่งนอ้ย 504428322 21 
  นายบดนิทร ์วงศป์ระชารตัน ์504428323 22 
  นางสาวบศุรนิทร ์ศลิะเสถยีร 504428324 23 
  นางสาวปรภสัสร เหมอืนพทิกัษ ์504428325 24 
  นายปรตัถาร บญุสง่ 504428326 25 
  นางสาวปวณีา บญุโพธิท์อง 504428327 26 
  นายพงศธร ทศันงาม 504428328 27 
  นางสาวพรพศิ พูลจนัทร ์504428329 28 
  นางสาวพชัราภรณ ์หมวกสา 504428330 29 
  นางสาวพชิญาภา ทองยอดเกร ือ่ง 504428331 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวมณีรตัน ์สรอ้ยมณี 504428333 31 
  นางสาวมลฤด ีปานศรแีกว้ 504428334 32 
  นางสาวยุภา อะโรคา 504428335 33 
  นางสาวรตัตยิา เมอืงนก 504428337 34 
  นางสาวรุง่ทวิา แตม้มารา 504428338 35 
  นายฤทธริทุธิ ์มบีรุ ี504428339 36 
  นางสาวลาวลัย ์แพพวงทพิย ์504428340 37 
  นางสาววรรณิษา พรมมา 504428341 38 
  นางสาววราภรณ ์แคนอ้ย 504428342 39 
  นางสาววนัวสิาข ์สขุผ่อง 504428343 40 
  นางสาววารนิ ช ัว้ทอง 504428344 41 
  นางสาววริาวลัคุ ์มั่นมา 504428345 42 
  นางสาววไิล คงเฉลมิ 504428346 43 
  นายวรีะพล วฑัฒนะพงศ ์504428347 44 
  นางสาวศลษิา แจง้ใจด ี504428348 45 
  นายสยาม กลิน่จนัทร ์504428350 46 
  นายสจัญาณ ดาวเจรญิ 504428351 47 
  นางสาวสาลณีิ แดงพุก 504428352 48 
  นางสาวสกุญัญา คปูระเสรฐิ 504428353 49 
  นางสาวสกุญัญา ศภุศริสิตัยากลุ 504428354 50 
  นายสทุธริกัษ ์วงศ ์ศริ ิ504428355 51 
  นางสาวสพุตัรา ดาศร ี504428357 52 
  นางสาวสภุทัรา จาํเล 504428358 53 
  นายสรุพล ภกัดปีระเสรฐิ 504428359 54 
  นายสวุรรณา มานุกจิ 504428360 55 
  นางสาวอมรรตัน ์อุย้เวง้ 504428362 56 
  นางสาวอรษิา จาํปาทาส ี504428363 57 
  นางสาวอจัฉรา น่ิมนวล 504428364 58 
  นายอาํนาจ สงัขท์อง 504428365 59 
  นางสาวเสาวภา ชเูมอืง 504428368 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวแพรวด ีแซต่ัน๊ 504428369 61 
  นางสาวโสรยา คาํสาย 504428370 62 
  นายวฒุศิกัดิ ์เกยีรตเิกือ้กลูชยั 504428371 63 
  นายอสิระพงศ ์เชาวนเ์สฏฐกลุ 504428372 64 
  นางสาวภาณุมาศ โคฮุด 504428375 65 
  นางสาวสริเิพ็ญ ใจชือ่ตรง 504428376 66 
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