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รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4044 อ. ผ่องใส สนิธุสกลุ 
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ ใจด ี564418301 1 
  นางสาวกรณิกา เมฆฉาย 564418302 2 
  นายกฤษดา ยงัอยู่ 564418303 3 
  นายกมัพล รุง่เรอืงศร ี564418304 4 
  นายกติตพิงษ ์จนีแสง 564418305 5 
  นายคมเดช ศริมิั่ว 564418306 6 
  นางสาวจติราวรรณ ์มหานิล 564418307 7 
  นายจริายุ กวางครี ี564418308 8 
  นางสาวจฑุารตัน ์สวสัดชียั 564418309 9 
  นายเจษฎา จนัทโชต ิ564418310 10 
  นางสาวชนิดา สกลุพราหมณ ์564418311 11 
  นายชยัศริ ิอภธินาพนัธุ ์564418312 12 
  นางสาวณัชชารยี ์วงษปิ์ยพฒัน ์564418313 13 
  นางสาวณัฐธยาน ์มุสกิา 564418314 14 
  นายณัฐพล ดวงจนัทร ์564418315 15 
  นางสาวดารนิทร ์ศรพีนมวลัย ์564418316 16 
  นายทศพร ดบีวั 564418317 17 
  นายธนพนธ ์นันทรตันส์กลุ 564418318 18 
  นายธนินทร เอมววิฒัน ์564418319 19 
  นายธวชัชยั ฤทธิเ์ดช 564418320 20 
  นางสาวธดิาวรรณ กลิน่โคกกรวด 564418321 21 
  นางสาวนรมน กระตา่ยทอง 564418322 22 
  นางสาวนวรตัน ์ศริธินิกลุ 564418323 23 
  นางสาวนันธดิา วชิยัชนม ์564418324 24 
  นางสาวเนาวรตัน ์สงัขท์อง 564418325 25 
  นางสาวปณยา สะอาดเอีย่ม 564418326 26 
  นายประทนิ สขุขงั 564418327 27 
  นางสาวปรญิญา นอ้ยกานันท ์564418328 28 
  นางสาวปาณิสรา ไผ่ราํลกึ 564418329 29 
  นางสาวผานิตา ศรอี่วมบู ่564418330 30 
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  นางสาวพรชนก กสบิตุร 564418331 31 
  นางสาวพรรณพร แกว้ขาว 564418332 32 
  นางสาวพทัธนันท ์สงัวร 564418333 33 
  นายพรีพล แดงพยนต ์564418334 34 
  นางสาวเพ็ญนภา ลีร้ตัน ์564418335 35 
  นายภาคภมู ิพรหมพนิิจ 564418336 36 
  นางสาวมณีรนิทร ์แซล่ิม้ 564418337 37 
  นางสาวมิง่ขวญั สขุใส 564418338 38 
  นางสาวเมธนีิ สดุทว้ม 564418339 39 
  นางสาวรกัชนก โนร ี564418340 40 
  นางสาวรุง้แกว้ ไชยม ี564418341 41 
  นายวรรณชนะศกัดิ ์สวนตะโก 564418342 42 
  นายวศธร อํ่าเย็น 564418343 43 
  นางสาววณัวกิา เครอืพลบั 564418344 44 
  นางสาววชิดุา บญุแกว้ 564418345 45 
  นายวริตัน ์ใจเรว็ 564418346 46 
  นางสาวศรญัจติร ลิม้ประเสรฐิยิง่ 564418347 47 
  นายศภุกร ทองสวุรรณ 564418348 48 
  นางสาวศลุพีร ลอืประเสรฐิ 564418349 49 
  นางสาวสโรชา ชวูงศว์าลย ์564418350 50 
  นางสาวสายชล ภหูอ้งไสย 564418351 51 
  นางสาวสกุญัญา นิลรอด 564418352 52 
  นางสาวสดุารตัน ์แซค่ ู564418353 53 
  นางสาวสนิุสา สจัจเสนีย ์564418354 54 
  นางสาวสภุสัรา ศรอีุน่ศร ี564418355 55 
  นางสาวสภุาวด ีชขูวญั 564418356 56 
  นางสาวสรุยีพ์ร เกดิผล 564418357 57 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์เข็มเพชร 564418358 58 
  นายอตกินัต ์เกรยีงไกร 564418359 59 
  นายอนุสรณ ์คามวฒุ ิ564418360 60 

2/3 Page 22/10/2561 11:05  



 

 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2556 

 

รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4044 อ. ผ่องใส สนิธุสกลุ 
สาขาวชิา การจดัการท ัว่ไป  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายอภวิฒุ ิพลายงาม 564418361 61 
  นางสาวอรจริา ตนัแต๋ว 564418362 62 
  นางสาวอลษิา ไขเ่อีย่ม 564418363 63 
  นางสาวองิคจ์ฑุา บญุธรรม 564418364 64 
  นายอทิธพิล หลอ่ศริ ิ564418365 65 
  นายอรรถพล พรศริริตัน ์564418366 66 
  นายนรนิทรธ์รณ ์แซเ่อีย๊ว 564418367 67 
  นางสาวองิอร วเิศษสงิห ์564418368 68 
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