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รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4118 อ. วลัลภา วชิะยะวงศ ์
สาขาวชิา ธุรกจิระหวา่งประเทศ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ พนัม ี564479101 1 
  นางสาวกมลชนก คงครฑุ 564479102 2 
  นางสาวกนัตนัินท ์ร ืน่ลีล้ิม้สกลุ 564479103 3 
  นางสาวกาญจนา ตนัธวุปฐม 564479104 4 
  นางสาวกานดา จาํปาทอง 564479105 5 
  นางสาวกิง่ไผ่ วงษเ์พ็ญ 564479106 6 
  นางสาวเกศรนิทร ์แสนสขุ 564479107 7 
  นางสาวคณิตา ไทยวงษ ์564479108 8 
  นางสาวจริาพชัร ชาํนาญกลุ 564479109 9 
  นางสาวชลลดา อสิระ 564479110 10 
  นางสาวฐาปนี บณุยะมาน 564479111 11 
  นางสาวณัฏฐพร ทองเชือ้ 564479112 12 
  นางสาวณัฐอนงค ์ใจมั่น 564479113 13 
  นางสาวดวงหทยั คาํสงัวาล 564479114 14 
  นางสาวตรงัคร์ตัน ์ทองดอนพุ่ม 564479115 15 
  นางสาวทกัษพร ปานยนิด ี564479116 16 
  นายธนสรณ ์เป่ียมฟ้า 564479117 17 
  นางสาวธนิตา โรจนเ์อกจติต ์564479118 18 
  นางสาวธญัลกัษณ ์มาเอีย่ม 564479119 19 
  นางสาวธดิารตัน ์เช ือ่มนาค 564479120 20 
  นายธรีพนัธุ ์เทยีนทอง 564479121 21 
  นางสาวนฤมล คณุธรณ ์564479122 22 
  นางสาวนารรีตัน ์ชชูาตพิชิยั 564479123 23 
  นางสาวนํา้ทพิย ์ใจชืน้ 564479124 24 
  นางสาวนุจร ีสาปาน 564479125 25 
  นางสาวเนตรนรนิทร ์สวุรรณสารคณุ 564479126 26 
  นายปฏพิทัธ ์ศวิารกัษ ์564479127 27 
  นางสาวปรชิญา จติตหฤษฎ ์564479128 28 
  นางสาวปรยิาภทัร เขยีวมรกฎ 564479129 29 
  นางสาวพชิชา ลาํใย 564479130 30 

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



 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2556 

 

รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4118 อ. วลัลภา วชิะยะวงศ ์
สาขาวชิา ธุรกจิระหวา่งประเทศ  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวพนิดา เมฆบรสิทุธิ ์564479131 31 
  นางสาวพชิญส์นีิ สขุกากจิ 564479132 32 
  นางสาวพมิพกัตร ์ขดัส ี564479133 33 
  นางสาวเพ็ชรรตัน ์พลสมคัร 564479134 34 
  นางสาวไพลนิ เจรญิผล 564479135 35 
  นางสาวภฤศญา ธนพรมณีโชต ิ564479136 36 
  นายภานุพงศ ์ทองพรม 564479137 37 
  นางสาวมณธริา ตนัชวลติ 564479138 38 
  นางสาวมลวิลัย ์จนัทรท์อน 564479139 39 
  นางสาวมุกดา ป่ินโรจน ์564479140 40 
  นายรตันวงศ ์นภาวรรณ 564479141 41 
  นางสาวฤทยั บา้นโก ๋564479143 42 
  นางสาววรรณนิสา หนูสดุ 564479144 43 
  นางสาววภิาวนี อรรถานิธ ิ564479145 44 
  นางสาววลิาภรณ ์รอดเคราะห ์564479146 45 
  นางสาวศริดา เจรญิสนัตวิงศ ์564479147 46 
  นางสาวศริวิรรณ พวงออ่น 564479148 47 
  นางสาวศภุกาญจน ์สมัฤทธิด์ ี564479149 48 
  นางสาวสวติตา อุ่นศริ ิ564479150 49 
  นางสาวสจัจพร กจิทว ี564479151 50 
  นางสาวสายฝน ปิตภิทัร 564479152 51 
  นางสาวสาวติร ีพงษโ์พธิช์ยั 564479153 52 
  นางสาวสกุญัญา ทนิสมบรูณ ์564479154 53 
  นางสาวสดุา มะลพินัธ ์564479155 54 
  นางสาวสดุารตัน ์กจิพรมมา 564479156 55 
  นางสาวสทุธดิา บตุรขวญั 564479157 56 
  นางสาวสภุาวด ีพวัสวสัดิ ์564479158 57 
  นางสาวสวุนันท ์สตัยจ์รงิ 564479159 58 
  นางสาวอจลญา ยิม้ประดษิฐ 564479160 59 
  นางสาวอภริด ีอู่สวุรรณ 564479161 60 
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  นางสาวอรปรยีา เกตแุกว้ 564479162 61 
  นางสาวอรวรรณ บ่วงรกัษ ์564479163 62 
  นายอรณิ วรรณศริ ิ564479164 63 
  นางสาวอารยีา โชตชิ ืน่ 564479165 64 
  นางสาวศดานันท ์เหงีย่มสง่า 564479167 65 
  นางสาวนิศาชล ใจด ี564479168 66 
  นางสาวมารสิา เทพนิมติร 564479169 67 
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