
 

ระบบบรกิารการศกึษา 
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 ่
  นางสาวกรรณิการ ์ทองแกว้ 564444201 1 
  นายกติต ิแสงนาค 564444202 2 
  นางสาวจรสัศร ีชา่งจาํ 564444203 3 
  นายจกัรกฤษ ์ศรหียดัแยม้ 564444204 4 
  นายจกัรพนัธ ์สารทีอง 564444205 5 
  นางสาวจติรลดา จนัทรห์อม 564444206 6 
  นางสาวจนิตจ์ฑุา ขาวเหลอืง 564444207 7 
  นางสาวจริาภรณ ์พ่วงสะอาด 564444208 8 
  นายจรีศกัดิ ์บญุธรรม 564444209 9 
  นางสาวจฑุาพร เทยีนประชา 564444210 10 
  นายชนินทร ์สาํแดงเดช 564444211 11 
  นายฐติานนท ์เหลอืงสเีพชร 564444212 12 
  นางสาวณัฏฐา มกีอง 564444213 13 
  นายตระการ วอนเพยีร 564444214 14 
  นายธนกฤษ บญุยเลขา 564444215 15 
  นายธาดา ธนาณิชนันท ์564444216 16 
  นางสาวธดิารตัน ์แสนนาม 564444217 17 
  นางสาวนฤมล นาคเขยีน 564444218 18 
  นายนัฐวฒุ ิเข็มนาค 564444219 19 
  นางสาวนันทวนั วเิวกวรรณ 564444220 20 
  นางสาวนิชธาวลัย ์แกว้สาํรวย 564444221 21 
  นายประกฤษ หลาํวรรณะ 564444222 22 
  นางสาวพรจติร การเกษ 564444223 23 
  นางสาวพรทพิย ์แยม้พรายภริมย ์564444224 24 
  นายพรอ้มพงษ ์เห็นทองด ี564444225 25 
  นายพชัระ มงคลรตันาสทิธิ ์564444226 26 
  นางสาวพชัรยิา สขุพทิกัษ ์564444227 27 
  นางสาวพนัทพิา ประเสรฐิศริสิร 564444228 28 
  นายพสักร บตุรคงกติตโิชค 564444229 29 
  นายพุฒพิงศ ์พงษพ์ยคัเลศิ 564444230 30 
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  นางสาวโพธพิร อคัราพร 564444231 31 
  นางสาวภชัรดิา สายสาํโรง 564444232 32 
  นางสาวภทัรจติรา ขนุศร ี564444233 33 
  นางสาวภสัรา กอ๋งเงนิ 564444234 34 
  นายภานุพงศ ์เหมอืนจนัทรนุ่์ม 564444235 35 
  นางสาวภมูนิทร ์ศรอีนิกจิ 564444236 36 
  นายภวูเนตร พรมเนตร 564444237 37 
  นางสาวมณฑกานต ์ทศไพสนธิ ์564444238 38 
  นางสาวมนภรณ ์ศรสีาํอาง 564444239 39 
  นางสาวมลธกิานต ์เลกิสงัเกต ุ564444240 40 
  นางสาวมลติา ศรอียู่โยง 564444241 41 
  นางสาวเม มากสวุรรณ 564444242 42 
  นางสาวลลติา พยุงวงษ ์564444243 43 
  นางสาววรลกัษณ ์ชมชดิเจรญิสขุ 564444244 44 
  นายวรากร ทองแสง 564444245 45 
  นางสาววสนัตต์า นาคทัง่ 564444246 46 
  นายวฒันา วรรณรงัษ ี564444247 47 
  นางสาววชิชดุา สบืกลัน่ 564444248 48 
  นายวทิวสั คาํฉ่ํา 564444249 49 
  นายวศิรตุ ฉายทพิย ์564444250 50 
  นางสาวศรญิญา สรอ้ยแสง 564444251 51 
  นางสาวศศปิระภา เซ ีย่งผุง 564444252 52 
  นางสาวศภุสิรา สรอ้ยนาค 564444253 53 
  นายสมัฤทธิ ์เน่ืองพมิพ ์564444254 54 
  นางสาวสริณัิฏฐ ์สายด ี564444255 55 
  นางสาวสทุธดิา ธญัญวฒุ ิ564444256 56 
  นายสทุธเิดช เกตแุกว้ 564444257 57 
  นายสรุชยั ชะถา 564444258 58 
  นายสวุฒัน ์จริพฒันวริยิะกลุ 564444259 59 
  นางสาวแสงรว ีบวัตมู 564444260 60 
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  นายโสพล พรมสรุยี ์564444261 61 
  นายอดลุย ์มงคล 564444262 62 
  นางสาวอรวรรณ เชดิช ู564444264 63 
  นางสาวอารรีตัน ์หลกัส ี564444265 64 
  นางสาวอษุา เซ ีย่งหลวิ 564444266 65 
  นายพรีพล ตัง้สขุสนัต ์564444267 66 
  นายณัฐกร มาตะโก 564444268 67 
  นางสาวชนาภา โพชพนัธ ์564444269 68 
  นายนฤนาท มงกฎุมรกต 564444270 69 
  นางสาวรตันา ครฑุปักษณิ 564444271 70 
  นางสาวองัคณา ทองปลอด 564444272 71 
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