
 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2556 

 

รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร นิเทศศาสตรบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4059 ดร. สุชาดา แสงดวงด ี
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์ประชาสมัพนัธ)์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกพร บญุประเสรฐิ 564551101 1 
  นางสาวกนกวรรณ ดรี ืน่ 564551102 2 
  นางสาวกรรณิการ ์สาฤกษ ์564551103 3 
  นางสาวโกมลชนก วงศภ์กัด ี564551104 4 
  นายคณุากร หนูอน้ 564551105 5 
  นางสาวจรยิา พุ่มอําภา 564551106 6 
  นายจติพินัธ ์พนัธรุะ 564551107 7 
  นางสาวจฑุามาศ เกษมสขุ 564551108 8 
  นางสาวจฑุามาศ มงักรกรรณ ์564551109 9 
  นางสาวใจทพิย ์อาจคงหาญ 564551110 10 
  นางสาวชลธชิา พ่วงอารมย ์564551111 11 
  นางสาวชลติา กติตโิรจนว์ฒันา 564551112 12 
  นางสาวญาณิศา ลาํพูน 564551113 13 
  นางสาวณรชันก ปันฉาย 564551114 14 
  นางสาวณัชณิชา ตัง้วฒันศริกิลุ 564551115 15 
  นายณัฐทรงชยั จนัทรด์ ี564551116 16 
  นายณัฐพนธ ์จนัทรข์าํ 564551117 17 
  นายณัฐวฒุ ิสงิหท์อง 564551118 18 
  นางสาวดวงอมร กสกิรชาํนาญกลุ 564551119 19 
  นายทรงพล สาภกัด ี564551120 20 
  นางสาวธนิกานต ์ทวนเงนิ 564551121 21 
  นายธนัวา ทองดอนพุ่ม 564551122 22 
  นายนพดล ศรตีา่งวงศ ์564551123 23 
  นางสาวนฤมล สละบวัไหว 564551124 24 
  นายนัยกาญจน ์นวะชน 564551125 25 
  นางสาวนิจวรยี ์จนัทรก์รงุ 564551126 26 
  นางสาวบณัฑติา ยอดพรหม 564551127 27 
  นางสาวเบญจมาศ สาํเนียงใส 564551128 28 
  นางสาวเบญญาภา ชาวเนือ้ด ี564551129 29 
  นางสาวปรมาภรณ ์รกัษ ี564551130 30 
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  นางสาวประภสัสร สมบตัมิหาโชค 564551131 31 
  นายประเสรฐิ แชม่ชืน่ 564551132 32 
  นายพงคธ์ร จุน่ปาน 564551133 33 
  นางสาวพนิดา พูลสาํราญ 564551134 34 
  นางสาวพรพมิล เดชบญุนํา 564551135 35 
  นางสาวพชัรนิทร ์อํานวย 564551136 36 
  นางสาวเพยีงเพ็ญ สดุสม 564551137 37 
  นางสาวภาวณีิ แหวนประดบั 564551138 38 
  นางสาวมณฑติา ศรใีหญ ่564551139 39 
  นางสาวมชัฉิมา สกลุณา 564551140 40 
  นางสาวเยาวลกัษณ ์สรอ้ยอารยี ์564551141 41 
  นางสาวรจุริา ปรางทอง 564551142 42 
  นางสาววนัชพร เซ ีย่งฉี 564551143 43 
  นางสาววรรษชล นาคละมยั 564551144 44 
  นางสาววรญัญา ปรอดโปรง่ 564551145 45 
  นายวชัรพล เอกณัฐพจน ์564551146 46 
  นางสาววารรีตัน ์แพลอย 564551147 47 
  นายวจิารย ์ปานจนัทร ์564551148 48 
  นางสาวศศชิา จนัทรแ์ดง 564551149 49 
  นางสาวศศมิาพร จนัทรส์ขุ 564551150 50 
  นางสาวศภุพฒัทรา พนัธุ ์564551151 51 
  นางสาวสมใจ ทรงทองคาํ 564551152 52 
  นายสรนันท ์อ่อนทมิ 564551153 53 
  นางสาวตะวนัฉาย เถือ่นสวสัดิ ์564551154 54 
  นายสทิธโิชค คะบตุร 564551155 55 
  นายสริวชิญ ์โคว้สกลุ 564551156 56 
  นางสาวสจุติรา อู๋ไพจติร 564551157 57 
  นางสาวสดุารตัน ์จนัทรช์ ู564551158 58 
  นางสาวสธุาสนีิ นวลประเนตร 564551159 59 
  นางสาวสภุาวด ีทายทอง 564551160 60 
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  นางสาวอตกิานต ์นอ้ยเจรญิ 564551161 61 
  นายพชิชาทร บญุณรงค ์564551162 62 
  นางสาวอญัชลพีร ชนะอนิทร ์564551163 63 
  นางสาวอนิทริา เพิม่นาม 564551164 64 
  นางสาวกฤตยิา โพธิย์ิม้ 564551165 65 
  นางสาวบงกช ป่ินแกว้ 564551166 66 
  นางสาวปณาล ีวดัรุง่ 564551167 67 
  นางสาวนภสัรว ีศรดีอนไพร 564551168 68 
  นายพรพสิทิธิ ์แสงทองด ี564551169 69 
  นายวชัรพงษ ์ใจแจง้ 564551170 70 
  นายณัฐพล อิม่จนัทร ์564551171 71 
  นายธวชัชยั ศรแีพงแสน 564551172 72 
  นางสาวจนัจริา ดวงแกว้ 564551173 73 
  นางสาวจฑุามาศ จติตห์าญ 564551174 74 
  นายสรุบถ อนิทรเ์มอืง 564551175 75 
  นายวงศกร รุง่จาํเรญิ 564551176 76 
  นายศภุฤกษ ์กลัปะ 564551177 77 
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