
 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2556 

 

รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร นิเทศศาสตรบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5048 อ. วรีศกัดิ ์นาชยัด ี
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุ
โ  

 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกรรณิกา ชยัมาลา 564552201 1 
  นางสาวกานตส์นานันท ์ครองลาภเจรญิ 564552202 2 
  นายเกษม แซต่นั 564552203 3 
  นางสาวเขมกิา รุง่หลุม่ 564552204 4 
  นายจกัรพงษ ์หาสงีาม 564552205 5 
  นายจารวุฒัน ์หงสศ์ภุางคพ์นัธุ ์564552206 6 
  นายจริวฒัน ์รกังาม 564552207 7 
  นางสาวจฑุามาส วริยิาลยั 564552208 8 
  นายชยธร กจิบญุช ู564552209 9 
  นางสาวชลธชิา ไชยวงค ์564552210 10 
  นายชยัวฒัน ์ศรปีระไพ 564552211 11 
  นางสาวชตุมิน ทองหุม้ 564552212 12 
  นางสาวฐติาพร แตง่ศร ี564552213 13 
  นายณัฏฐฤทธิ ์วงษศ์ลิป์ 564552214 14 
  นายณัฐดนัย ศรแีกว้นวล 564552215 15 
  นายณัฐวฒุ ิสนัุนทา 564552216 16 
  นางสาวณิชา แยม้พรายภริมย ์564552217 17 
  นายเดชาวตั สนิสพุรรณ 564552218 18 
  นายทศพร หงษท์อง 564552219 19 
  นายธนกฤต รุง่เร ือ่ง 564552220 20 
  นายธนากร ลมิกลุ 564552221 21 
  นางสาวธวีรา แซล่ิม้ 564552222 22 
  นางสาวนภสัสร สระศรโีสม 564552223 23 
  นายนัฐพงษ ์โตะ๊ทอง 564552224 24 
  นายนําโชค กลิน่มณฑา 564552225 25 
  นายบญุฤทธิ ์สงัขท์อง 564552226 26 
  นางสาวประภาดา ธรรมแสงดาว 564552227 27 
  นายปราณนต ์แกว้งาม 564552228 28 
  นายปิยวฒัน ์ทองบญุเพยีร 564552229 29 
  นางสาวปณุยวรี ์นราแกว้ 564552230 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายอทดินิทน ์ตูจ้นิดา 564552231 31 
  นางสาวพชัรา อปุแกว้ 564552232 32 
  นางสาวพนิิจดา จลุพล 564552233 33 
  นางสาวแพรวนภา โตนนํา้ขาว 564552234 34 
  นางสาวภวติรา อยู่สถติย ์564552235 35 
  นางสาวภาพทพิย ์กลุวฒุ ิ564552236 36 
  นายเมธ ีครฑุศริ ิ564552238 37 
  นางสาวยุวด ีพวงประเสรฐิศลี 564552239 38 
  นางสาวรุง้นภา ใจสาํล ี564552240 39 
  นางสาวรุง่อรณุ ดลุโคกสงู 564552241 40 
  นายวส ุลํา้เลศิ 564552242 41 
  นางสาววาสนา ประกอบบญุ 564552243 42 
  นางสาววาสนา แสงจนัทร ์564552244 43 
  นายศรณัย ์เพชรน่ิม 564552245 44 
  นางสาวศภุกฤตา ปฐมกาํเนิด 564552246 45 
  นายสมเกยีรต ิเกดิสมบรูณ ์564552247 46 
  นางสาวสหฤทยั ยิม้สนิท 564552248 47 
  นายสขุเกษม สนุทร 564552249 48 
  นางสาวสธุดิา พุ่มปรชีา 564552250 49 
  นางสาวสพุตัรา มาดว้ง 564552251 50 
  นางสาวสภุาวรี ์แยม้อาษา 564552252 51 
  นางสาวสรุพีร พริยิานุวงศ ์564552253 52 
  นางสาวสวุภชิชา ศรณัยกษติรนิ 564552254 53 
  นางสาวอนัญลกัษณ ์ทา้วลา 564552255 54 
  นายอนุพงศ ์เหมเปา 564552256 55 
  นายอนุสรณ ์ศรจีนัทร ์564552257 56 
  นางสาวอรณุแสง ศรมีงคล 564552258 57 
  นางสาวอญัญาภรณ ์กจิสมานฉันท ์564552259 58 
  นางสาวอสิรยิาภรณ ์ลาพร 564552260 59 
  นางสาวสนุาร ีปิตคิวร 564552261 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายราชปาณ ปทมุ 564552262 61 
  นายพศิาล อณุหะ 564552263 62 
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