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รุน่ 471 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวนวพรรษ พูลทรพัย ์474457201 1 
  นางสาวกญัญา คงแสนคาํ 474457202 2 
  นางสาวปณุยนุช ท่วมขาํ 474457203 3 
  นางสาวกิง่ออ้ สวยลํา้ 474457204 4 
  นางสาวเกศรนิ ศริเิทยีน 474457205 5 
  นางสาวปณุณดา บญุประสาน 474457206 6 
  นางสาวจรินันท ์หสัเดชา 474457207 7 
  นายเฉลมิศกัดิ ์ศรทีอง 474457208 8 
  นางสาวดาวลัย ์ศรเีหรา 474457209 9 
  นางสาวดจุสนี เพาะผล 474457210 10 
  นางสาวตตยิา มากู ่474457211 11 
  นายทรงวทิย ์ศรวีนารตันส์กลุ 474457212 12 
  นางสาวธนมน จรญูเรอืง 474457213 13 
  นางสาวธญัพร จุย้สามพราน 474457214 14 
  นางสาวธดิา บญุยงค ์474457215 15 
  นางสาวนฤมล ภูม่าตร 474457216 16 
  นายบญุทว ีสนิปาน 474457217 17 
  นางสาวบษุบง อุ่นช ู474457218 18 
  นายปิยโชค สนุทรเนตร 474457219 19 
  นางสาวปิยะวรรณ ดาอํ่า 474457220 20 
  นางสาวพรทพิา สมศรรี ืน่ 474457221 21 
  นางสาวพนัธุท์พิย ์เหมอืนมณี 474457222 22 
  นายพชิติชยั ขาํอวยชยั 474457223 23 
  นางสาวภาวณีิ ตนัวอ่งวนิิจ 474457224 24 
  นางสาวปาณนาถ คลา้ยพงษ ์474457225 25 
  นางสาวมนทญิา เซ ีย่งหลวิ 474457226 26 
  นางสาวมานิดา บญุธนาวงษ ์474457227 27 
  นางสาวรชัธชิา อตุตาลกาญจนา 474457228 28 
  นางสาวรตันาภรณ ์พรหมหอม 474457229 29 
  นางสาวรจุเิรข ชืน่ฉ่ํา 474457230 30 
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  นางสาวฤทยัรตัน ์ยตุธิรรม 474457231 31 
  นางสาวลกัขณา แคโอชา 474457232 32 
  นางสาวลกัขณา จนีประชา 474457233 33 
  นางสาวณัฐนันท ์รปูสม 474457234 34 
  นางสาววนิดา เจยีมวาง 474457235 35 
  นางสาววภิาวรรณ แซเ่จา 474457236 36 
  นางสาววลิาสนีิ จนัทรด์ ี474457237 37 
  นางสาวศริกิลุ ทรงตอ่ศรสีกลุ 474457238 38 
  นายศริชิยั อมรสมานกลุ 474457239 39 
  นางสาวศริพิร หวงัสกลุ 474457240 40 
  นางสาวศวิะพร สดุตา 474457241 41 
  นางสาวพรีชญาทร ์ภมูโิคกรกัษ ์474457242 42 
  นายสาํราญ สาลี ่474457243 43 
  นางสาวสริวิรรณ พดัไสว 474457244 44 
  นางสาวสกุญัญา ทองดอนเอ 474457245 45 
  นางสาวสพุตัรา รงัวดั 474457246 46 
  นางสาวสภุา เจรญิพร 474457247 47 
  นางสาวสวุรรณา บมุ ี474457248 48 
  นางสาวเสาวณีย ์จนัทรค์ง 474457249 49 
  นายอนุชา สายใจ 474457250 50 
  นางสาวอนุสรา แซล่ิม้ 474457251 51 
  นางสาวอมราวด ีตนัวฒันเสร ี474457252 52 
  นางสาวอรรถยา ทองแสง 474457253 53 
  นางสาวอญัชล ีคาํกองแกว้ 474457254 54 
  นางสาวอญัชล ีป่ินแกว้ 474457255 55 
  นายอาํนาจ เรอืงเช ือ้เหมอืน 474457256 56 
  นางสาวอําพร เครอืวลัย ์474457257 57 
  นางสาวอําพา ขนุพทิกัษ ์474457258 58 
  นายอทิธพิล กลัน่แกลว้ 474457259 59 
  นายธงชยั วชันุชา 474457260 60 

2/3 Page 22/10/2561 10:32  



 

 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2547 

 

รุน่ 471 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
6

 
4

 
1

 
ชา

 
ค

 
หญิ

 
คน รว

 
ค

 

3/3 Page 22/10/2561 10:32  


