
 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2556 

 

รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4129 อ. จุฑามาส ศรชีมภู 
สาขาวชิา การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลวรรณ อ่อนพนัธ ์564469101 1 
  นายกรกช ศรบีญุรอด 564469102 2 
  นายกษดิศิ โนรสีวุรรณ ์564469103 3 
  นางสาวกญัญาณัฐ นอ้ยตรสีน 564469104 4 
  นายกจิต ิฉิมเกล็ด 564469105 5 
  นางสาวเกวลนิ สขุใส 564469106 6 
  นายเกยีรตศิกัดิ ์เป่ียมสาคร 564469107 7 
  นายขวญัชยั เสนาะคาํ 564469108 8 
  นายจตรุงค ์แกว้แดง 564469109 9 
  นางสาวจนัจริา ทองแจม่ 564469110 10 
  นายจริวฒัน ์คงสบาย 564469111 11 
  นายจริวฒัน ์ฉ่ําสดใส 564469112 12 
  นางสาวจรีานุช สมญาต ิ564469113 13 
  นายชาญวฒุ ิทองปาน 564469114 14 
  นางสาวชดุาภา ขนุไชย 564469115 15 
  นายชฉัูตร สวุรรณประเสรฐิ 564469116 16 
  นายเชษฐพ์ภิทัร ภริมยศ์ร ี564469117 17 
  นายณัฐชา วงษช์ ืน่ 564469118 18 
  นางสาวณัฐฑยิา รกุขโภชน ์564469119 19 
  นางสาวทรายฝัน พวงมาลา 564469120 20 
  นายธนธสั เปรมศกัดิ ์564469121 21 
  นายธนพล แผนสมบรูณ ์564469122 22 
  นายธนพฒัน ์มรกฎจนิดา 564469123 23 
  นายธนากรณ ์ใจตรง 564469124 24 
  นายธรีศกัดิ ์กลิน่จนัทร ์564469125 25 
  นางสาวนัธตกิาร ์หนูเกต ุ564469126 26 
  นางสาวนารรีตัน ์ผวิเกลีย้ง 564469127 27 
  นายนาวนิ อรนิธนสาร 564469128 28 
  นางสาวเนตรนภา สทิธกิลุ 564469129 29 
  นางสาวประภาพรรณ มาระสนิ 564469131 30 
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  นางสาวปิยนุช บญุชว่ย 564469132 31 
  นายพงศธร พนิิจการ 564469133 32 
  นางสาวพรรษวรรณ ปรวฒุพิงศ ์564469134 33 
  นายพทิกัษช์ยั คลา้ยจนัทรพ์งษ ์564469135 34 
  นางสาวพริณุพร บญุผดั 564469136 35 
  นายภทัรพล ชณิบตุร 564469137 36 
  นายภาณุพงศ ์จนัทรอ์นิทร ์564469138 37 
  นายภาราดร ฟักโต 564469139 38 
  นายมนตร ีแผนสมบรูณ ์564469140 39 
  นางสาวมารสิา ฟองจา่น 564469141 40 
  นางสาวมนิตรา ภูท่องคาํ 564469142 41 
  นางสาวยุวนันท ์แซแ่ต ้564469143 42 
  นายรงัษ ีตลุารตัน ์564469144 43 
  นางสาวรุง่นภา เพชรจนัทร ์564469145 44 
  นายวงศกร ปัญจกะบตุร 564469146 45 
  นายวรากร กสกิจิเมธา 564469147 46 
  นางสาววสรุตัน ์สขุเกดิ 564469148 47 
  นางสาววชิชนัุนท ์ทองคาํ 564469149 48 
  นายสหสัชยั พสินินาวงษ ์564469150 49 
  นางสาวสริวิรรณ พุทธ ิ564469151 50 
  นางสาวสดุาภรณ ์แกว้เพ็ง 564469152 51 
  นางสาวสทุธดิา ประสม 564469153 52 
  นายสเุมธ ทรพัยป์ระเสรฐิ 564469154 53 
  นายสรุจติร โลห้นู 564469155 54 
  นายสรุพงค ์เขยีวขาํ 564469156 55 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์ทองปรางค ์564469157 56 
  นางสาวหทยัภทัร ชาวป่า 564469158 57 
  นางสาวเหมวด ีเซ ีย่งฉิน 564469159 58 
  นายอนุสรณ ์สบอนันตโ์ชค 564469160 59 
  นางสาวอรวรรณ รามญั 564469161 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวไอรดา ธนภทัรไ์พศาล 564469162 61 
  นางสาวผการตัน ์พงศเ์ขาทอง 564469163 62 
  นายกฤษณะ แจม่ศร ี564469164 63 
  นายทวปี กลิน่ทอง 564469165 64 
  นายภมูนิพฒัน ์เหลอืงวฒันวไิล 564469166 65 
  นายพงษเ์ดช ผ่องแผว้ 564469167 66 
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