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มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2556 

 

รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร นิเทศศาสตรบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6053 ดร. มารษิา สุจติวนิช 
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์ประชาสมัพนัธ)์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ จงสกลุ 564551201 1 
  นายกมล หลกัเพชร 564551202 2 
  นายกฤต วงศาโรจน ์564551203 3 
  นางสาวขนิษฐา แตง่ตัง้ 564551204 4 
  นายจตพุล คาํแสน 564551205 5 
  นางสาวจนัทนา มหาสดุ 564551206 6 
  นายจริยุ สวา่งหลา้ 564551207 7 
  นางสาวจฑุามาศ เกดิศรเีล็ก 564551208 8 
  นางสาวจรุภีรณ ์คชเสนีย ์564551209 9 
  นางสาวชนาภา ฤทธิม์นตร ี564551210 10 
  นางสาวชลธชิา ไวทยานนท ์564551211 11 
  นางสาวชาลสิา ออ่นพนัธ ์564551212 12 
  นายณรงคว์ทิย ์พาทนั 564551213 13 
  นางสาวณรศิา ยิง่สวสัดิ ์564551214 14 
  นางสาวณัฎฐพสั แจง้หงษว์งษ ์564551215 15 
  นางสาวณัฐนันท ์งามมิง่ลาภวตั 564551216 16 
  นางสาวณัฐยา วงคไ์ทย 564551217 17 
  นางสาวดวงเนตร ชืน่จติต ์564551218 18 
  นางสาวดารารตัน ์เสยีงสวสัดิ ์564551219 19 
  นางสาวธนาภรณ ์ไชยขนัธ ์564551220 20 
  นางสาวธนัยาภรณ ์ชืน่อารมย ์564551221 21 
  นางสาวนงลกัษณ ์เชดิช ู564551222 22 
  นางสาวนภกมล มั่นกลดั 564551223 23 
  นางสาวนวรตัน ์แซป่ง 564551224 24 
  นางสาวนารรีตัน ์กลิน่ดอกแกว้ 564551225 25 
  นางสาวนุชนาถ ทรงทมิไทย 564551226 26 
  นางสาวบษุรากร ปานตะกลู 564551227 27 
  นางสาวเบญจวรรณ เจรญิสขุสถาพร 564551228 28 
  นางสาวปฏญิญา พรมสาร 564551229 29 
  นางสาวประไพ สอดสขุ 564551230 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวประภาพรรณ โคกจนัทร ์564551231 31 
  นางสาวปวรรตัน ์มลคลํา้ 564551232 32 
  นายพงศภคั เดชพงษ ์564551233 33 
  นางสาวพรจรสั พานแกว้ 564551234 34 
  นางสาวพรหมประทาน พวงใต ้564551235 35 
  นายพทิยา สาระยิง่ 564551236 36 
  นางสาวภทัรพร ศริพินิ 564551237 37 
  นายภมูดิล คงเพิม่ 564551238 38 
  นายมณเฑยีร ลาภโสภา 564551239 39 
  นายยุทธพงศ ์สนุธะปัญญา 564551240 40 
  นางสาวรตันภรณ ์บวัเบา 564551241 41 
  นายฤทธเิกยีรต ิปานนาค 564551242 42 
  นายวรพล โกมด 564551243 43 
  นายวสนัต ์บตุรจนัทร ์564551245 44 
  นางสาววาธนีิ ยางเยีย่ม 564551246 45 
  นางสาววาสนีิ ตาลเจรญิ 564551247 46 
  นายวโิรจน ์เอีย่มสกลุ 564551248 47 
  นางสาวศศธิร แกน่มณี 564551249 48 
  นางสาวศศมิาพร บญุประเสรฐิ 564551250 49 
  นายศภุสหี ์เครอืวลัย ์564551251 50 
  นายสมพงษ ์แซฟู่ 564551252 51 
  นายสาธติ วชัระ 564551253 52 
  นางสาวสาวนีิ ขนุพลิกึ 564551254 53 
  นายสปิปกร โตอดเิทพ 564551255 54 
  นางสาวสรินิทรา เทีย่งตรง 564551256 55 
  นางสาวสธุาพร ห่อทรพัย ์564551258 56 
  นางสาวสนัุชชา มาตรา 564551259 57 
  นางสาวโสรญา ภูผ่ึง้ 564551260 58 
  นางสาวอนงคน์าฏ ชนะกลุ 564551261 59 
  นายอรรถพล เหมอืนจนัทร ์564551262 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวอารยีา ลาวะด ี564551263 61 
  นางสาวสรินิดา สระทองยงค ์564551264 62 
  นางสาวยลดา ทองใบออ่น 564551265 63 
  นายจารพุฒัน ์จงสมจติร 564551266 64 
  นางสาวสรินิาฎ แสวงทอง 564551267 65 
  นายณัฐพชัร ์พรรณพฒัน ์564551268 66 
  นางสาววรวรี ์เอกจติตพ์เิชฎฐ ์564551269 67 
  นางสาวณัฐญา ตาลเจรญิ 564551270 68 
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