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รุน่ 491 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลลกัษณ ์วรรณสตูร 494477301 1 
  นางสาวกรรณิกา วรรณศริ ิ494477302 2 
  นายกฤษฎา พุทธคณุ 494477303 3 
  นางสาวจรญัญา บญุม ี494477304 4 
  นางสาวจนัทรท์พิย ์คงคา 494477305 5 
  นายจริายุ วงษปั์ญญา 494477307 6 
  นายจรีวฒัน ์จเุตบิ 494477308 7 
  นางสาวจฑุาทพิย ์วรกจิ 494477309 8 
  นางสาวจฑุามาศ สวสัด ี494477310 9 
  นางสาวจฑุารตัน ์อูอ่รณุ 494477311 10 
  นางสาวจไุรรตัน ์กลิน่พุฒซอ้น 494477312 11 
  นายฉัตรชยั แตงออ่น 494477313 12 
  นายเฉลมิชยั จดัคลา้ย 494477314 13 
  นางสาวชลธชิา ทบัทมิเขยีว 494477315 14 
  นางสาวชลุพีร แซต่ัน้ 494477316 15 
  นายณัฐกร ตรธีญัญา 494477317 16 
  นางสาวณัฐนันท ์เบีย้วทุง่นอ้ย 494477318 17 
  นายณัฐพงษ ์สระทองพมิพ ์494477319 18 
  นางสาวณัลลกิา ศรโีมรา 494477320 19 
  นางสาวดารณี มลซิอ้น 494477321 20 
  นางสาวดารตัน ์จเุครอื 494477322 21 
  นายทศพร อนิทรโ์อสถ 494477323 22 
  นายทศพล พลเสน 494477324 23 
  นางสาวธติมิา พวงเพ็ชร 494477325 24 
  นางสาวนลนีิ เพ็งมณี 494477326 25 
  นางสาวนาตยา จาํปาทอง 494477327 26 
  นางสาวนิรมล เซน้เครอื 494477328 27 
  นางสาวนุจรยี ์ตะโกพ่วง 494477329 28 
  นายบณัฑติ เป่ียมบญุ 494477330 29 
  นางสาวบญุลกัษณ ์จติอา้ย 494477331 30 

1/3 Page 22/10/2561 10:52  



 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2549 

 

รุน่ 491 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายปฏภิาณ ฉ่ําศลิาสกลุ 494477332 31 
  นางสาวปราณี จะงาม 494477333 32 
  นางสาวปรศินา ปิยะวฒันานนท ์494477334 33 
  นางสาวปารฉัิตร กมิสวุรรณ 494477335 34 
  นางสาวปิยะพร กมศลิป 494477336 35 
  นายพทัธรตัน ์นพรวพีร 494477337 36 
  นายพชิติ ขวญังาม 494477338 37 
  นายพพิฒัน ์ชาวสวน 494477339 38 
  นางสาวมนัสนันท ์ไกรเวด 494477340 39 
  นางสาวมานิษา เอกจนี 494477341 40 
  นางสาวมาศสภุา เพชรดาํด ี494477342 41 
  นายยุทธนา เบา้บญุ 494477343 42 
  นางสาวยุพา แจง้วถิ ี494477344 43 
  นางสาวรตันากร โพธิศ์รทีอง 494477345 44 
  นางสาวลกูนํา้ เหล็กทพิย ์494477346 45 
  นางสาววรรณวสิา กาญจนพงษศ์กัดิ ์494477347 46 
  นางสาววรศิรา กจิพูนวงศ ์494477348 47 
  นายวรตุม ์สมุนานุสรณ ์494477349 48 
  นางสาวฐติาภทัร ์สบืนุช 494477350 49 
  นางสาววนัวสิาข ์สขุเร ือ่ย 494477351 50 
  นางสาววาสนา จนัทอง 494477352 51 
  นางสาววจิติรา จนัทรา 494477353 52 
  นายวชิติ งามขาํ 494477354 53 
  นางสาววริต ีพานแสงทอง 494477355 54 
  นางสาวศริริตัน ์อ่วมขาว 494477356 55 
  นางสาวสมปอง บญุนรสงิห ์494477357 56 
  นายสราวธุ สระทองพูน 494477358 57 
  นายสทุธริกัษ ์โพธิส์มบรูณ ์494477359 58 
  นางสาวสเุบญจา สอนใจ 494477360 59 
  นางสาวสพุรรษา เตมิธนะศกัดิ ์494477361 60 
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  นางสาวสพุตัรา ขาํสนุทร 494477362 61 
  นางสาวสพุตัรา ไพลผ่ล 494477363 62 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์สองศริ ิ494477364 63 
  นายอนุชา ปู่ แตงออ่น 494477365 64 
  นางสาวอนุสรา แซล่ิม้ 494477366 65 
  นายอภชิยั เซยีวสธนกลุ 494477367 66 
  นางสาวอรพร สอนเถือ่น 494477368 67 
  นางสาวอรพรรณ คามรกัษ ์494477369 68 
  นายองัคาร ตรรีตัน ์494477370 69 
  นางสาวอมัพา วรพลาวฒุ ิ494477371 70 
  นายธนกฤษ ทองเนือ้แปด 494477372 71 
  นายเอกสทิธิ ์มใีจซือ่ 494477373 72 
  นางสาวไอรณิ ศรสีวสัดิ ์494477374 73 
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