
 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2550 

 

รุน่ 501 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนัยารตัน ์ตนัวฒันเสร ี504457101 1 
  นายกาํพล วงษจ์นัทรอ์นิทร ์504457102 2 
  นางสาวขนิษฐา เรอืงจุย้ 504457103 3 
  นางสาวจนัทรท์วิา อนิทรก์งลาด 504457104 4 
  นางสาวจรินันท ์หสัเดชา 504457105 5 
  นางสาวฉัตรแกว้ มชียั 504457106 6 
  นายชนานนท ์เสรคีณุาคณุ 504457107 7 
  นางสาวชลลดา มชีาํนาญ 504457108 8 
  นางสาวชาลนีิ ชมเกรจ็ 504457109 9 
  นางสาวณัฎฐา สขุศลีลํา้เลศิ 504457110 10 
  นางสาวณิชานันท ์ธาตเุหล็ก 504457111 11 
  นางสาวทศันีย ์นาคสวสัดิ ์504457112 12 
  นางสาวธนาภรณ ์ชมชืน่ 504457113 13 
  นายธรีะวฒัน ์ภูร่ะหงษ ์504457114 14 
  นางสาวนรศิา เพชรรณุ 504457115 15 
  นางสาวนันทพร เพิม่พูล 504457116 16 
  นางสาวนัยนา เคนมา 504457117 17 
  นายนิคม วนัด ี504457118 18 
  นายนเรศ คนึงเหต ุ504457119 19 
  นางสาวปรารถนา เกตแุกว้ 504457120 20 
  นางสาวปัทมา ป่ินทอง 504457121 21 
  นางสาวปารชิาต อึง้วฒันะไพศาล 504457122 22 
  นางสาวปิยานุช สงัขว์รรณะ 504457123 23 
  นางสาวพรพรรณ คาํนาค 504457125 24 
  นางสาวพรรณทพิา บญุจนัทร ์504457126 25 
  นางสาวพรเพ็ญ ชงสกลุ 504457127 26 
  นางสาวพชัรา ทองจติร 504457128 27 
  นางสาวพชัรนิทร ์คมีนารกัษ ์504457129 28 
  นายพฒันศลิป์ ธญัญเจรญิ 504457130 29 
  นายพเิชษฐ ์มูลทองสงค ์504457131 30 
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  นายภาณุพงษ ์ธมัมาคณุาพร 504457132 31 
  นายมงคล สมบตัอิภสิทิธิ ์504457133 32 
  นางสาวรสลนิ สวุรรณมณี 504457136 33 
  นางสาวรตัตยิา จนิดารตัน ์504457137 34 
  นางสาวรุง่ตะวนั วงศเ์ปีย 504457138 35 
  นางสาวลลติา ขาวจุย้ 504457139 36 
  นางสาวลดัดา เขยีวแกว้ 504457140 37 
  นางสาววรรณภา มหาโพธิ ์504457141 38 
  นางสาววรฏิฐา จบีบรรจง 504457142 39 
  นางสาววาสนา สามพนัพ่วง 504457143 40 
  นายวพิล แซห่ล ี504457144 41 
  นางสาววภิาวด ีสาวเพชรด ี504457145 42 
  นายวรีวฒุ ิเห่งจนิดา 504457146 43 
  นางสาวศศปิระภา รตันหริญั 504457147 44 
  นางสาวศริภิา ชาเบ็ญจา 504457148 45 
  นางสาวสกลุตลา กลุบตุร 504457149 46 
  นายสหพฤฒ ิโพธิท์องคาํ 504457150 47 
  นางสาวสติา เขมาธร 504457151 48 
  นางสาวสดุารตัน ์มะกอกคาํ 504457152 49 
  นางสาวสพุตัรา สงัฆพรม 504457154 50 
  นางสาวสรุางค ์ทองขนั 504457155 51 
  นางสาวอรพรรณ ตาลเจรญิ 504457156 52 
  นางสาวอรษา สจีนัทรด์ ี504457157 53 
  นายอศันัย ชกูลุ 504457159 54 
  นายอทิธกิลุ สายเสมา 504457160 55 
  นางสาวเกตวด ีแกว้สกุแท ้504457161 56 
  นายเดอืนเพ็ญ ตเิยาว ์504457162 57 
  นายเรอืงศกัดิ ์กลัยาพเิชฎฐ ์504457163 58 
  นายเดชา เหลา่วฒันะไพศาล 504457164 59 
  นางสาวอมรรตัน ์แกว้บรสิทุธิ ์504457165 60 
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  นายวริชั องัศภุากร 504457166 61 
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