
 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2549 

 

รุน่ 491 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ ธนะกจิรุง่เรอืง 494457201 1 
  นางสาวกมลชนก อนิทคลา้ย 494457202 2 
  นางสาวจนัทรจ์ริา นาคจาํนงค ์494457203 3 
  นางสาวจนัทรา ท่าผา 494457204 4 
  นางสาวชญานิษฐ ์พพิฒันค์ณุากลุ 494457205 5 
  นางสาวชลนิดา สอดสขุ 494457206 6 
  นายธนาธปิ ซุน้เจรญิ 494457207 7 
  นายเชาวลติ ปัถว ี494457208 8 
  นางสาวญาศนีิ ทรพัยส์มบรูณ ์494457209 9 
  นายฐติกิร ปานนิล 494457210 10 
  นางสาวฐตินัินท ์จริะจติตานนท ์494457211 11 
  นางสาวณัฏฐา สขุศลีลํา้เลศิ 494457212 12 
  นายณัฐวฒุ ิสมตวั 494457213 13 
  นางสาวทศันีย ์จนัทบรูณ ์494457214 14 
  นายธวภิทัร จนัทรปรรณิก 494457215 15 
  นางสาวนงลกัษณ ์อ่อนแสง 494457216 16 
  นางสาวนฤมล จัน่วลิยั 494457217 17 
  นางสาวนันทน์ภสั รสมนตร ี494457218 18 
  นางสาวเนตรนิล เพ็งม่วง 494457219 19 
  นายบญุสง่ สายพนัธ ์494457220 20 
  นายบรุนิทร ์พรรณพฒัน ์494457221 21 
  นางสาวเบญจวรรณ รุง่วไิลเจรญิ 494457222 22 
  นายปฏพิทัธ ์ซุน่ทรพัย ์494457223 23 
  นางสาวปนิดา มั่นคง 494457224 24 
  นางสาวประภาภรณ ์ชืน่สวุรรณ 494457225 25 
  นางสาวปวณีา สขุศริ ิ494457226 26 
  นางสาวปารวณั สริเิลศิมงคลชยั 494457227 27 
  นางสาวปารว ีวชิยัเรอืงธรรม 494457228 28 
  นางสาวปารฉัิตร เจอืจิน้ 494457229 29 
  นางสาวพรรณิภา พุกคุย่ 494457230 30 
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  นางสาวพชัรนิทร ์รอดพ่วง 494457231 31 
  นายพชิยั มากติตธิร 494457232 32 
  นางสาวพมิพใ์จ เตน้เพชร 494457233 33 
  นายภานุพนัธุ ์ฟุ้งขจร 494457234 34 
  นายภวูนัย กจิกอบชยั 494457235 35 
  นางสาวมณฑา ผงคาํ 494457236 36 
  นางสาวมาลสิา เงาศร ี494457237 37 
  นางสาวรุง่ทวิา ทองแจม่ 494457238 38 
  นางสาวเรณู บญุม ี494457239 39 
  นางสาวลดารตัน ์มนตค์ุม้ครอง 494457240 40 
  นางสาววรรณา โคกาอนิทร ์494457241 41 
  นางสาววราภรณ ์กาํมา 494457242 42 
  นายวราวฒุ ิมงคลสกลุวฒุ ิ494457243 43 
  นางสาววารณีุ คานงอน 494457244 44 
  นางสาววมิล ฤทธิเ์ดช 494457245 45 
  นางสาวศรญัญา เลีย้งอาํนวย 494457246 46 
  นางสาวศริาณี สวา่งอารมณ ์494457247 47 
  นางสาวศริพิร หวงัสกลุ 494457248 48 
  นางสาวศริริตัน ์สามงามว ี494457249 49 
  นางสาวศภุมาส นราแกว้ 494457250 50 
  นายสมรกัษ ์โตจัน่ 494457251 51 
  นางสาวสวนิต องัสวุร 494457252 52 
  นางสาวสณิุสา คงสงัคะ 494457253 53 
  นางสาวสธุารทพิย ์พานทอง 494457254 54 
  นางสาวสนิุษา เกดิฤทธิ ์494457255 55 
  นางสาวสนิุษา รกัส ี494457256 56 
  นางสาวสปุราณี ฉิมพาล ี494457257 57 
  นางสาวสพุรรณิการ ์สดีา 494457258 58 
  นางสาวสวุมิล เนตรนอ้ย 494457259 59 
  นางสาวอรณิชา คิม้แหน 494457260 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวอรอริยิา ปาลลา 494457261 61 
  นายอรณุ ปสุสวงษ ์494457262 62 
  นางสาวอรณีุ ปัญจกะบุตร 494457263 63 
  นางสาวออ้มดาว มากมาย 494457264 64 
  นางสาวอญัชล ีนางาม 494457265 65 
  นางสาวไอลดา เสลาหอม 494457266 66 
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