
 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2556 

 

รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4049 อ. กสมล ชนะสุข 
สาขาวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ สบืศร ี564480101 1 
  นางสาวกญัญารตัน ์มาตรา 564480102 2 
  นายกติตนัินท ์ทพิยไ์สยาศ 564480103 3 
  นายเกยีรตศิกัดิ ์ดาํแต ้564480104 4 
  นางสาวจนัจริา ดวงจนิดา 564480105 5 
  นางสาวจริภา ป่ินวาส ี564480106 6 
  นางสาวจฬุามณี เวชวงศว์าน 564480107 7 
  นายชชัชยั หอมฟุ้ง 564480108 8 
  นายชนิดนัย แซฟู่ 564480109 9 
  นายไชยสทิธิ ์ไกรวจิติร 564480110 10 
  นายณัฐดนัย สมกลุ 564480111 11 
  นางสาวณัฐวรรณ รกัผล 564480112 12 
  นางสาวณิชวรรณ จาํปาทอง 564480113 13 
  นายเดชา พุทธกลู 564480114 14 
  นายทวชียั แซเ่ฮง 564480115 15 
  นายทีส่ดุ พงึพพิฒัน ์564480116 16 
  นายธนวตัร อนิลนิ 564480117 17 
  นางสาวนิลยา ชมุภวูรณ ์564480118 18 
  นายธรีฉัตร ตาลเจรญิ 564480119 19 
  นายนพดล จนัทรล์ะออ 564480120 20 
  นายนัทธพงศ ์สวุรรณเกดิ 564480121 21 
  นางสาวนิตยา ชาวโคราช 564480122 22 
  นายบญัชา ใจซือ่ 564480123 23 
  นางสาวเบญจพร ยวงสวสัดิ ์564480124 24 
  นางสาวปตญิญา ยงอยู่ 564480125 25 
  นางสาวปรยีานุช กลอ่มด ี564480126 26 
  นางสาวปัทมา แสนคาํ 564480127 27 
  นายพงศกร ทองบาง 564480128 28 
  นางสาวพรพมิล ศรรีตัน ์564480129 29 
  นายพรีกรชิ จกัรกรชิกลู 564480130 30 

1/3 Page 22/10/2561 11:09  



 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2556 

 

รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4049 อ. กสมล ชนะสุข 
สาขาวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวภทัรสดุา ทรพัยอ์ไุรรตัน ์564480131 31 
  นายมงคล เสยีงใส 564480132 32 
  นางสาวอรวรรณ กรงัพานิช 564480133 33 
  นางสาวมนิตรา ยาเคน 564480134 34 
  นางสาวยุวด ีเอีย่มคุย่ 564480135 35 
  นางสาวรตันช์า วงษน์อ้ย 564480136 36 
  นางสาวรุง่นภา อยู่วฒันา 564480137 37 
  นายวรภทัร สขุทว ี564480138 38 
  นางสาววรญัญา เอกจนี 564480139 39 
  นางสาววรศิรา พรมสมบตั ิ564480140 40 
  นางสาววชิดุา สรูยล์อย 564480141 41 
  นายวรีพล เกง่นําชยัตระกลู 564480142 42 
  นายศกัดิช์ยั ธาตเุหล็ก 564480143 43 
  นางสาวศริลิกัษณ ์เทยีมเมฆา 564480144 44 
  นางสาวศลุมีาศ ทองพจิติร 564480145 45 
  นางสาวสมฤด ีปลาทอง 564480146 46 
  นางสาวสริยิงค ์วงเฟือง 564480147 47 
  นายสทุศัน ์สนุทรสทุธวิตัร 564480148 48 
  นางสาวสนิุดา แกว้ไทรหยวก 564480149 49 
  นายสเุมธ เหลอืงรุง่ทรพัย ์564480150 50 
  นายสรุยิะ เหมมะณี 564480151 51 
  นางสาวสวุนันท ์สอนราด 564480152 52 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์แผว้ตนั 564480153 53 
  นายอตคิณุ มุสกิภมู ิ564480154 54 
  นางสาวอนุรกัษ ์มุดเมาะ 564480155 55 
  นายอภวิาท ศรสีงัวาลย ์564480156 56 
  นางสาวอรอมุา อบุลราช 564480157 57 
  นายอคัรนิทร ์จารกุรณุา 564480158 58 
  นางสาวอาทติตญิา   นกทอง 564480159 59 
  นางสาวอารยีา จนัทรแ์กว้ 564480160 60 
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  นายอทิธพิทัธ ์รตันจติรสมพูน 564480161 61 
  นางสาวอไุรวรรณ สมวงษ ์564480162 62 
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