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รุน่ 491 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร ศลิปศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์ประชาสมัพนัธ)์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ มญัญะหงษ ์494312101 1 
  นางสาวกาญจนา ปิยะไตรภมู ิ494312106 2 
  นางสาวจนัทมิา เฉกแสงทอง 494312108 3 
  นางสาวจนัสดุา คลบัคลา้ย 494312109 4 
  นางสาวจฑุาภรณ ์สรุสาทร 494312110 5 
  นายทศพล สพุรรณพงษ ์494312115 6 
  นางสาวปรยีาสขุ ศรทีองพนาบลูย ์494312120 7 
  นางสาวปวรศิา แสงนุภาพ 494312121 8 
  นางสาวพรพมิล แสนสวสัดิ ์494312125 9 
  นางสาวมารต ีรปูสม 494312133 10 
  นางสาวลลติา ผลเอนก 494312135 11 
  นางสาวศรินิารถ เนียมคลํา้ 494312143 12 
  นางสาวสายใจ ขาํแผลง 494312146 13 
  นางสาวสริอิาํพา ศรโีสม 494312148 14 
  นางสาวสชุาดา ลว้นรอด 494312150 15 
  นางสาวเสาวนีย ์เลศิปาน 494312152 16 
  นายอทิธนัินท ์เศรษฐสระ 494312157 17 
  นางสาวกอบกลุ รุง่ทวิากร 494312203 18 
  นางสาวจารวุรรณ ศรพีนมวรรณ ์494312209 19 
  นางสาวจฑุามาส พนิิจสขุใจ 494312211 20 
  นางสาวฐติณิา เสรภีา 494312214 21 
  นางสาวธารทพิย ์สขุเจรญิ 494312216 22 
  นายอรรครภมู ิใจด ี494312217 23 
  นางสาวนะร ีวญิ�พุนัธ ์494312218 24 
  นางสาวนํา้ฝน กรอบประดบั 494312220 25 
  นางสาวนุชร ีอยู่สงค ์494312221 26 
  นางสาวเบญจวรรณ ตัง้ใจ 494312222 27 
  นายปิยะวฒัน ์ยิม้ประดษิฐ ์494312228 28 
  นางสาวภญิญดา พฤกษาสวย 494312232 29 
  นางสาวมารสิา บญุสวุรรณ 494312234 30 

1/2 Page 22/10/2561 10:49  



 

 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2549 

 

รุน่ 491 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร ศลิปศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์ประชาสมัพนัธ)์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายรฐัสทิธิ ์เอีย่มประเสรฐิ 494312235 31 
  นางสาววรนิรตัน ์ศรมีงคลชยั 494312237 32 
  นางสาวสมพร จนัทรเ์กษม 494312243 33 
  นางสาวสภุาพร ชืน่เชย 494312244 34 
  นางสาวสวุชิา ใจกลา้ 494312247 35 
  นางสาวอมุาพร สามงามยา 494312257 36 
  นางสาวกาญจนา สทิธสินุทร 494312302 37 
  นางสาวขวญัใจ หงษท์อง 494312305 38 
  นางสาวจริาวด ีทวสีทิธิ ์494312307 39 
  นางสาวเจนจริา พุคคะบตุร 494312309 40 
  นายเจรญิ สมพงศน์วกจิ 494312310 41 
  นางสาวชลติา วงษส์มุทร 494312312 42 
  นางสาวชติชนก กรา่งปรชีา 494312313 43 
  นางสาวทชัชา พงีาม 494312320 44 
  นายธนพล แขวงอนิทร ์494312321 45 
  นางสาวธรีนันท ์ยอดใหญ่ 494312322 46 
  นายนัฐวฒุ ิเสลานนท ์494312327 47 
  นางสาวเบญจมาศ หงษร์าชวงษ ์494312329 48 
  นายประวทิย ์แสงจนัทร ์494312330 49 
  นางสาวผกามาศ จริพฤฒศิริ ิ494312332 50 
  นางสาวมลฤด ีใจประเสรฐิ 494312337 51 
  นางสาวยุพา ศรสีขุ 494312338 52 
  นายรตกิร อนุพนธพ์ร 494312339 53 
  นายรพพีฒัน ์ป่ินเกษ 494312340 54 
  นายวศิษิฏพ์งศ ์สกลุเกยีรตพินัธ ์494312343 55 
  นางสาวสริพิร โฆสติมาน 494312347 56 
  นางสาวอภณัตร ีจบีแกว้ 494312351 57 
  นายอรรถพล กมลเลศิวณิช 494312359 58 
  นายกติตศิกัดิ ์ปรสิทุธกิลุ 494312360 59 
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