
 

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 ่
  นางสาวกนกวรรณ จนัทน์าค 564444301 1 
  นางสาวเกสณีิ ศรอีนิทร ์564444302 2 
  นายขจรศกัดิ ์กดุาศร ี564444303 3 
  นางสาวงามเนตร อยู่กลัน่เถือ่น 564444304 4 
  นายจตพุล เกดิประกอบ 564444305 5 
  นางสาวจนิตจฑุา เส็งใหญ่ 564444306 6 
  นางสาวเจยีระไน ผวิขาว 564444307 7 
  นายเฉลมิพล ศรบีวัขาํ 564444308 8 
  นายชญานนท ์รปูงาม 564444309 9 
  นายชณพล พยุงพรพสิฐิ 564444310 10 
  นางสาวชนาธปิ เปรมโปรย 564444311 11 
  นายชยงักรู เบา้อู ๋564444312 12 
  นายชลติ ฉายแกว้ 564444313 13 
  นางสาวณัฐกานต ์รกัด ี564444314 14 
  นางสาวณัฐรกิา ผลวฒันะ 564444315 15 
  นางสาวดารารตัน ์มั่นคงด ี564444316 16 
  นายธนดล ใยมาก 564444317 17 
  นายธรีภทัร จนัทนเสยีร 564444318 18 
  นางสาวนพพร ปานดวง 564444319 19 
  นางสาวนลติา ขาํด ี564444320 20 
  นางสาวนัจนันท ์แกน่แกว้ 564444321 21 
  นางสาวนิภาพร แสงแกว้พเนาว ์564444322 22 
  นางสาวนิศารตัน ์แสงคลงั 564444323 23 
  นางสาวเบญจวรรณ ผลไพบลูย ์564444324 24 
  นางสาวเบญญา บญุเพ็ง 564444325 25 
  นางสาวปรางคท์พิย ์ใจสวุรรณ ์564444326 26 
  นางสาวปวณีา คลา้ยจนิดา 564444327 27 
  นางสาวพนิดา สนุทวริตันส์ขุ 564444328 28 
  นางสาวพรนภา ฤทธิเ์ป่ียม 564444329 29 
  นางสาวพทัธมน ทองมา 564444330 30 
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  นายพุฒเิมธ ภวูงษา 564444331 31 
  นางสาวเพ็ญนภา พนัธไ์ทย 564444332 32 
  นายไพศาล บญุญะทววีฒัน ์564444333 33 
  นายภทัรวงษ ์ตระกลูอิม่นอ้ย 564444334 34 
  นายภาคภมู ิสงวนสนิ 564444335 35 
  นายภรูศิ แดงดว้ง 564444336 36 
  นางสาวมณีนุช สทิธกิลู 564444337 37 
  นายมนตไ์พร นอ้ยลามสญู 564444338 38 
  นางสาวรชานนท ์นุ่มคุม้ 564444339 39 
  นางสาวลลติา หทยัเดชะดษุฏ ี564444340 40 
  นางสาววชริาภรณ ์ออ่นสม้กจิ 564444341 41 
  นายวรวทิย ์สกุติริะ 564444342 42 
  นางสาววราภมิณฑ ์วงศห์นองหวา้ 564444343 43 
  นางสาววรศินันท ์เพยีรพจิารณ ์564444344 44 
  นายวชัรนิทร ์รมิฝาย 564444345 45 
  นายวชัรนิทร ์หนูผาสขุ 564444346 46 
  นางสาววารณีุ ไทยลา 564444347 47 
  นางสาววาสนา บญุม ี564444348 48 
  นางสาววลิาสนีิ สองส ี564444349 49 
  นายศริวทิย ์พฤทธิน์ท ี564444350 50 
  นางสาวศริวิรรณ ผ่องจติ 564444352 51 
  นายศวิกร สวุรรณนันท ์564444353 52 
  นายศวินาถ เพาะผล 564444354 53 
  นายศภุกร ยงัสบาย 564444356 54 
  นางสาวสมพนัส พึง่สงค ์564444357 55 
  นางสาวสายธาร บญุเลศิ 564444358 56 
  นางสาวสายสนีุย ์ทาวงษ ์564444359 57 
  นางสาวสติานันท ์มงัคะลา 564444360 58 
  นายสทิธกิร เสลาหลกั 564444361 59 
  นางสาวสกุมุา ประภากมล 564444362 60 
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  นางสาวสธุดิา อารมณ ์564444363 61 
  นางสาวสภุานัน กาํลงัมาก 564444364 62 
  นายสมุนัส มั่นมะโน 564444365 63 
  นายสรุยิา ใจทน 564444366 64 
  นางสาวสวรตัน ์พึง่สงค ์564444367 65 
  นายอดศิร นิสสยัด ี564444368 66 
  นางสาวองัคณา กรธีาพล 564444369 67 
  นายอษัฎาวฒุ ิบญุกวา้ง 564444370 68 
  นายธรีศกัดิ ์ชชูว่ย 564444371 69 
  นายวรพจน ์ถริธวุานนท ์564444372 70 
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