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รุน่ 501 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายNGOC THUYET NGUYEN 504447101 1 
  นายDINH QUOC PHI 504447102 2 
  นางสาวDANG THI HONG NHUNG 504447103 3 
  นางTHI THUY LINH LE 504447104 4 
  นางสาวTHUY DUNG CHAU 504447105 5 
  นางสาวTHUYLIEN HOANG 504447106 6 
  นางสาวกาญจนา ณะสต ิ504447107 7 
  นางสาวกาญจนา ผาสขุ 504447108 8 
  นางสาวกาญจนา อรณุาทติย ์504447109 9 
  นางสาวกลุนันทร ์บ่อผล 504447110 10 
  นายขจรยศ กดุาศร ี504447111 11 
  นางสาวขนิษฐา เมอืงเกษม 504447112 12 
  นางสาวจฑุารตัน ์ใจเมอืง 504447113 13 
  นางสาวณิชาภทัร ทองอว่มใหญ่ 504447114 14 
  นางสาวณีรนุช แตง่ตามพนัธ ์504447115 15 
  นางสาวดวงพร มนิา 504447116 16 
  นางสาวดวงใจ เอกรณุ 504447117 17 
  นางสาวดารนิ  ปราบภยั 504447118 18 
  นายธราพงษ ์นนทารกัษ ์504447119 19 
  นางสาวนพเกา้ ทรพัยส์ถติสขุ 504447120 20 
  นางสาวบญุประภา พาดคง 504447121 21 
  นางสาวปียานุช สระทองม ี504447122 22 
  นางสาวพรพมิล คนใหญ่ 504447123 23 
  นางสาวพชัรว ีพึง่นุสนธิ ์504447124 24 
  นางสาวพนัณิดา โพธิไ์พจติร 504447125 25 
  นางสาวพมิพา สงิหพ์ทิกัษ ์504447126 26 
  นางสาวมนทท์พิย ์พงศเ์มอืงทอง 504447128 27 
  นางสาวมนัสนันท ์กลุจติตริงัส ี504447129 28 
  นางสาววรรณภา นอ้ยจนี 504447130 29 
  นางสาววรญัญา อุ่นพฒันาศลิป์ 504447131 30 

1/3 Page 22/10/2561 10:55  



 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2550 

 

รุน่ 501 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาววราพรรณ นาคแคลว้ 504447132 31 
  นางสาววริณุรตัน ์นิลบวั 504447133 32 
  นางสาววษิา แซล่ิม้ 504447134 33 
  นางสาวศศธิร ป้ันหยดั 504447135 34 
  นางสาวศริขิวญั วมิลวงศส์กลุ 504447136 35 
  นางสาวศริลิกัษณ ์เซ ีย่งหลวิ 504447137 36 
  นายศภุสวสัดิ ์ทองบญุจนัทร ์504447138 37 
  นางสาวสมจติร อ่างคาํ 504447139 38 
  นายสมบตั ิดวงสขุ 504447140 39 
  นางสาวสรติา พดัทะยา 504447141 40 
  นางสาวสขุใจ อํ่าเงนิ 504447142 41 
  นางสาวสดุาวรรณ เตีย้เนตร ์504447143 42 
  นางสาวสนิุสา เสาแกว้ 504447144 43 
  นางสาวอนัญญา มาลยัสรอ้ย 504447145 44 
  นางสาวอรด ีมานะวจิติรวนิช 504447146 45 
  นางสาวอรญัญา  ทองศร ี504447147 46 
  นางสาวองัสมุา ทองอทุยั 504447148 47 
  นางสาวอจัฉรา ดษิฐก์ระจนัทร ์504447149 48 
  นางสาวอญัมณี สายพรมสดุ 504447150 49 
  นางสาวอาภสัรา ใจตรง 504447151 50 
  นางสาวอําพนัธ ์พุฒต ิ504447152 51 
  นางสาวเบญจวรรณ เกดิเรยีน 504447153 52 
  นางสาวเพ็ญลดา ชุม่มงคล 504447154 53 
  นางสาวเวณิกา ศรสีวุรรณ ์504447155 54 
  นายเสรมิสขุ สรุธรรมจรรยา 504447156 55 
  นางสาวกาญจนา สาวนอ้ย 504447157 56 
  นางสาวลดัดาวลัย ์แสงจนัทร ์504447158 57 
  นางสาวมนทริา สขุเกษม 504447159 58 
  นายปวรศิร ์ธญัญาพรอนันท ์504447160 59 
  นางสาวมารนิทร ์พวงเนตร ์504447161 60 
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  นางสาวนาตยา พึง่นุสนธิ ์504447162 61 
  นางสาวอนุสรา เสถยีรนาม 504447163 62 
  นางสาวดวงนภา นิลประดบั 504447164 63 
  นายณัฐวฒุ ิวงศศ์ริริตัน ์504447165 64 
  นางสาวรชันี ชาวไร ่504447166 65 
  นายธรีะศกัดิ ์สขุนวม 504447167 66 
  นางสาวทพิวรรณ หอมด ี504447168 67 
  นายวรีพงศ ์ภูท่ว ี504447169 68 
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