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มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2556 

 

รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4112 อ. ณฐัวรรณ สมรรคจนัทร ์
สาขาวชิา การจดัการโลจสิตกิส ์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ บตุรตรา 564444101 1 
  นางสาวกมลรตัน ์สนุธงศริ ิ564444102 2 
  นางสาวกาญจนา เทยีนชยั 564444103 3 
  นางสาวกานดา หนิสมุทร 564444104 4 
  นางสาวกติตยิา ทองเชือ้ 564444105 5 
  นายกติตวิฒัน ์มศัยามาศ 564444106 6 
  นางสาวกลุจริา บญุพรม 564444107 7 
  นางสาวขนิษฐา คาํอาจ 564444108 8 
  นายจกัรพล หอมแสง 564444109 9 
  นางสาวจนัทรจ์ริาพร ขนุทอง 564444110 10 
  นางสาวจดิาภา ธรีะวทิย ์564444111 11 
  นางสาวจรุรีตัน ์หสัจนัทอง 564444112 12 
  นายเฉลมิพล บญุหลา้ 564444113 13 
  นางสาวชะมึง้ อัว่ท ู564444114 14 
  นายณัฐพงศ ์เกีย่สวุรรณศลิป์ 564444115 15 
  นายณัฐพนธ ์เอีย่มอนุศาสน ์564444116 16 
  นายณัฐวฒุ ิบญุม ี564444117 17 
  นายดอื เจต ุ564444118 18 
  นางสาวทชัชา สงัขค์ลํา้ 564444119 19 
  นายธนกร เวชชศูกัดิช์ยักลุ 564444120 20 
  นายธนารยี ์รุง่โรจนส์มบตั ิ564444121 21 
  นายนท ีศรวีเิศษ 564444122 22 
  นางสาวนพรตัน ์คลา้ยชกูลุ 564444123 23 
  นางสาวนฤมล ประเสรฐิผล 564444124 24 
  นางสาวปนัดดา เพิม่แพงพนั 564444125 25 
  นางสาวปนิษฐา พภิสิภรรณ ์564444126 26 
  นางสาวปรติตา ชาํนินา 564444127 27 
  นางสาวปรติตา ฤทธยิงค ์564444128 28 
  นางสาวปาจารยี ์สทุธบิตุร 564444129 29 
  นางสาวปิยะพร วรยศ 564444130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวพนิดา แซซ่ ิม้ 564444131 31 
  นางสาวพรพมิล เสอืกลิน่ 564444132 32 
  นางสาวพจิติรา ศลิาโชต ิ564444133 33 
  นายพชิญะ มสีกลุ 564444134 34 
  นางสาวแพรพลอย จนัทรส์วา่ง 564444135 35 
  นางสาวภทัราพร อิม่จนัทร ์564444136 36 
  นายภาณุเดช กจินะท ี564444137 37 
  นางสาวลลติา เสมอใจ 564444138 38 
  นางสาวลดัดาวลัย ์ชยูนิด ี564444139 39 
  นางสาววนิดา ดแีสน 564444140 40 
  นายวรฒุ เหล็งยนิด ี564444141 41 
  นายภทัรพงศ ์ยิม้ถนิ 564444142 42 
  นางสาวศริพิร ใจเอือ้ย 564444143 43 
  นางสาวสโรชา แจม่จาํรสั 564444144 44 
  นางสาวสายบวั แสงภ ู564444145 45 
  นางสาวนภทัร ทองหยอย 564444146 46 
  นางสาวสปุราณี คณฑา 564444147 47 
  นางสาวสภุาพร พาสมบรูณ ์564444148 48 
  นางสาวสวุชิาดา ทองอยู่คง 564444149 49 
  นายโสภณ คุง้ลงึค ์564444150 50 
  นางสาวอนุชสรา บญุมทีา 564444151 51 
  นางสาวอรทยั สอดศร ี564444152 52 
  นางสาวอรพรรณ สงวนทรพัย ์564444153 53 
  นางสาวอจัฉรยิา สงวนพนัธุ ์564444154 54 
  นายอานนท ์ตัง้แกว้ 564444155 55 
  นางสาวอาภสัตา เสยีงเสนาะ 564444156 56 
  นางสาวอนิทริา พลวงค ์564444157 57 
  นางสาวอรุสัยา รกัเหลอื 564444158 58 
  นางสาวอษุณี บญุประสพ 564444159 59 
  นายเอกชยั เอีย่มศรเีพชร 564444160 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายอนุชา งามเลศิ 564444161 61 
  นางสาวญาณิศา อยู่เป่ียม 564444162 62 
  นางสาวศริลิกัษณ ์สมสทิธิ ์564444163 63 
  นายธนัช มหบญุพาชยั 564444164 64 
  นางสาวณิฎฐา แวววงษ ์564444165 65 
  นายคณิตนิ ผวิชะอุ่ม 564444166 66 
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