
มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5730-31/0

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์นอกเวล

ลาํดบั

การบญัชี อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

573031001 นางสาวกรรณิกา1 สุขขาํ

573031002 นางสาวกญัญาณฐั2 เนียมสมบตัิ

573031003 นางสาวจริาภรณ์3 การพยุทธ์

573031004 นางสาวชนาพร4 ศุภสทิธสิกลุ

573031005 นางสาวนจันนัท ์5 หติะผล

573031006 นางสาวมณฑติา6 ทองมา

573031007 นางสาวรุจริา7 มลูสูตร

573031008 นางสาวแว่นแกว้8 ยอดยิง่

573031009 นางสาวศศิธร9 วรวศิลัยก์ลุ

573031010 นางสาวสมพร10 ราญไพร

573031011 นางสาวสุกญัญา11 ผนัอกัษร

573031012 นางสาวสุพาลยั12 ปญัญาศานติ

573031013 นางสาวสุวรรณา13 หนูนอ้ย

573031014 นางสาวอรุณกมล14 ศิรนินัท ์

573031015 นางสาวอารรีตัน์15 จวบนก

573031016 นายทววิฒัน์16 พดัสายทอง

573031017 นายนรรธวุฒิ17 อนิทะนิน

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    2    15    175730-31/0 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5730-31/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์นอกเวล

ลาํดบั

การบญัชี อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

573031101 นางสาวกนิษฐา1 พ่วงสาํราญ

573031102 นางสาวณฐัณิชา2 ดศิากติตกิลุ

573031103 นางสาวเตอืนใจ3 สุวรรณหงษ์

573031104 นางสาวทศันีย ์4 กองแกว้

573031105 นางสาวนวพร5 ธารจตศุกัดื์

573031106 นางสาวนิรมล6 แพใหญ่

573031107 นางสาวป่ินอนงค์7 บานแยม้

573031108 นางสาววนิดา8 นุชเซา๊ะ

573031109 นางสาวศิรวิรรณ9 ทรงสจีนัทร์

573031110 นางสาวอรสิา10 มะลสิงิห ์

573031111 นายณฐัวุธ11 รอ้ยช ัง่

573031112 นายธนดร12 ภทัรฐติดิลิก

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    2    10    125730-31/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5734-18/0

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์นอกเวล

ลาํดบั

การจดัการ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

573418001 นางสาวกรรณิการ์1 เพง็โท

573418002 นางสาวขนิษฐา2 ขาวเวยีง

573418003 นางสาวขนิษฐา3 เดชบญุ

573418004 นางสาวโชษติา4 โรจนานนท์

573418005 นางสาวณิภทัรตา5 จะวะอรรถ

573418006 นางสาวทพิวรรณ6 ทองยอดปราสาท

573418007 นางสาวนฤมล7 แซ่ลิ้ม

573418008 นางสาวปทัมาศ8 ช่อเงนิ

573418009 นางสาวปารชิาต9 มหาโคตร

573418010 นางสาวพชัรี10 ศรสุีวรรณ

573418011 นางสาวไพลนิ11 ปญัญา

573418012 นางสาวภสัสร12 แยม้กล ํา่

573418013 นางสาวภาวณีิ13 อยู่สบาย

573418014 นางสาวลกัษกิา14 ประสมศรี

573418015 นางสาววรารตัน์15 เพนเทศ

573418016 นางสาววภิาดา16 นามนา

573418017 นางสาวสมฤดี17 สนีาค

573418018 นางสาวสุนิสา18 คลา้ยศิริ

573418019 นางสาวสุปราณี19 สุกแดง

573418020 นางสาวสุรรีตัร์20 อยู่ฉิม

573418021 นางสาวอาภาศิริ21 เทพรอด

573418022 นางสาวอารสิา22 พุ่มซอ้น

573418023 นายเกษมศกัดิ์23 ผนิเนตร

573418024 นายวรพจน์24 แสนสาํราญ

573418025 นายศุภาวฒัน์25 สจีง

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    3    22    255734-18/0 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5734-18/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์นอกเวล

ลาํดบั

การจดัการ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

57021 นางสาวอญัญารตัน์1 โฉมงาม

573418101 นางสาวกลัยกร2 เครอืมาก

573418102 นางสาวขนิษฐา3 คดิอยู่

573418103 นางสาวจรยิา4 ปจัฉิมเพช็ร

573418104 นางสาวจรีดา5 แยม้โอษฐ

573418105 นางสาวชนากานต์6 มาเจรญิ

573418106 นางสาวชลนิชา7 กรรณเทพ

573418107 นางสาวเฌอเอม8 ภูดวง

573418108 นางสาวฐาปนีย์9 ดอกบวั

573418109 นางสาวดลยา10 ยุมมิยั

573418110 นางสาวทศันีย ์11 มาระสนิ

573418111 นางธติมิา12 อยู่สุข

573418112 นางสาวนพวรรณ13 มาลยั

573418113 นางสาวนรสิรา14 ชูสติ

573418114 นางสาวนวรตัน์15 อยู่ยดื

573418115 นางสาวบอโก16 ใจบู ้

573418116 นางสาวปวรศิา17 งามขาํ

573418117 นางสาวพชัรี18 คาํกองแกว้

573418118 นางสาวพชิญาภา19 หนูแสง

573418119 นางสาวรภทัภร20 บญุจนัทร์

573418120 นางสาววรญัญา21 ฤทธิ์ธโีรจนกจิ

573418121 นางสาวสุกานดา22 เพชรประสทิธิ์

573418122 นางสาวสุคนธา23 จรยิประเสรฐิสนิ

573418123 นางสาวสุชานาถ24 โชตวินิิจกลุ

573418124 นางสาวสุชานาถ25 พุ่มพวง

573418125 นางสาวสุทธยิา26 คาํช่วย

573418126 นางสาวสุธานิจ27 กนัหา

573418127 นางสุมติรา28 เกตสุุวรรณ์

573418128 นางสาวอรษา29 ดนิแดง

573418129 นายกสานต์30 พงศส์ริจินิดา

573418130 นายกติพิงศ์31 ชวนจนัทร์

573418131 นายชานนท์32 หว้ยตะโก

573418132 นายพลาวสัถ ์33 จนัทรป์ลูก

573418133 นายวรีภทัร34 มะลวิลัย์

573418134 นายสมชยั35 ลาภจติ

573418135 นายอลงกรณ์36 เนียมศรี

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    7    29    365734-18/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5735-12/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์นอกเวล

ลาํดบั

นิตศิาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

573512001 นางสาวภทัรศยา1 รกัษาราษฎร์

573512002 นางสาวรุ่งนภา2 บวัลอ้ม

573512003 นางสาววธันีวรรณ3 คชสาร

573512004 นางสาวสุรชา4 ฉิมโหมด

573512005 นางอมัรา5 สสีงคราม

573512006 สบิตาํรวจตรกีนกพล6 สาํเรยีนรมัย์

573512007 สบิตาํรวจตรกีติตศิกัดิ์7 เจรญิสุข

573512008 สบิตาํรวจตรจีกัรพนัธ์8 กนัเกตุ

573512009 สบิตาํรวจเอกเฉลมิพล9 ฟกัเจรญิ

573512010 นายชยณฐั10 ทบันอ้ย

573512011 สบิตาํรวจตรชีาญนนท์11 แกว้เจรญิ

573512012 สบิตาํรวจตรเีชาวลติ12 เยน็ใส

573512013 นายณฐัพล13 น่วมอ่อน

573512014 สบิตาํรวจตรณีฐัวฒัน์14 กลุธนาไกรวฒัน์

573512015 สบิตาํรวจเอกเทอดศกัดิ์15 วนัเพญ็

573512016 สบิโทธนศกัดิ์16 เครอืเหรยีญไทย

573512017 สบิตาํรวจตรธีนะพฒัน์17 อ่างแกว้

573512018 สบิตาํรวจเอกนุศิลป์18 ทมิศิลป์

573512019 นายปรญิญา19 พูนพพิฒัน์

573512020 นายเผ่าภทัร์20 พรภทัรพงษ์

573512021 สบิตาํรวจตรพีรรคพล21 คาํมาก

573512022 นายโภคนิ22 พระจนัทร์

573512023 นายรฐัพร23 ป่ีแกว้

573512024 นายราเชนทร์24 หิน่เก่า

573512025 สบิตาํรวจตรวีงศกร25 นาทวฒันภ์ตัถพล

573512026 สบิตาํรวจตรสีมชาย26 เขยีวคลี่

573512027 นายอภชิยั27 แนะแกว้

573512028 นายเอกพล28 โปรยสุรนิทร์

573512029 นายณฐัวุฒิ29 อนิบาํรุง

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   24     5    295735-12/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5736-66/01

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์นอกเวล

ลาํดบั

วศิวกรรมเครื่องกล อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

573666001 นางสาวอาภาวรรณ1 ปิยนุสรณ์

573666002 นายณฐัวุฒิ2 มานุวงศ์

573666003 นายภาคภูมิ3 พนิชยั

573666004 นายมนตรี4 นอ้ยนารถ

573666005 นายมานสั5 ถมยา

573666006 นายรณกฤต6 ชา้งนอ้ย

573666007 นายวจิติร7 นวลชื่น

573666008 นายวรีะ8 แกว้พลาย

573666009 นายวุฒพิงษ์9 สุขเลศิ

573666010 นายสมเกยีรติ์10 ทองแกว้

573666011 นายสุรยินต์11 วรรณอบุล

573666012 นายสุวรรณ12 ป่ินแกว้

573666013 นายอรรถพล13 แสงหนู

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   12     1    135736-66/01 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5737-22/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์นอกเวล

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

573722001 นางสาวกนกวรรณ1 ทองนอ้ย

573722002 นางสาวกนกวรรณ2 รอดเร็ว

573722003 นางสาวกมลทพิย์3 ดษิฐวงศ์

573722004 นางสาวกานตมิา4 แกว้กระจ่าง

573722005 นางสาวขวญัสริิ5 ฉํา่ชื่น

573722006 นางสาวจรยิาภรณ์6 สสีดใส

573722007 นางสาวจฑุามาศ7 มติรสหาย

573722008 นางสาวเชอรล์ี่8 แจ่มจนัทร์

573722009 นางสาวฌานิศศรา9 สุทธแิช่ม

573722010 นางสาวณฎัฐน์รนิทร์10 ชูประดษิฐ

573722011 นางสาวดวงพร11 มาเกดิ

573722012 นางสาวธนพร12 ขาํสุวรรณ

573722013 นางสาวปนดัดา13 ม ัง่ประเสรฐิ

573722014 นางสาวพรพมิล14 ยิ้มกา

573722015 นางสาวอารยีา15 คนบญุ

573722016 นายกานต์16 ขาํรกัษา

573722017 นายเกรยีงไกร17 คงสบาย

573722018 นายขนัติ18 พน้ภยั

573722019 นายชษิณุชา19 ชยัรูป

573722020 นายธนนนชั20 ประจวบมชียั

573722021 นายธนพนธ์21 วะนานิด

573722022 นายธนาคาร22 ชยัชาญ

573722023 สบิตาํรวจตรธีรีวฒัน์23 แกว้ทวี

573722024 นายนพดล24 โตบางพรม

573722025 นายปิยะพงษ์25 วงศไ์พบูลยสุ์ข

573722026 นายพรอ้มรบ26 น่วมอ่อน

573722027 นายภพสรรค์27 ชาวไร่ปราณ

573722028 นายภานุวฒัน์28 ม ัง่มี

573722029 นายมนตม์นสั29 ศรปีระเสรฐิ

573722030 นายยอดธง30 เพชรพมิล

573722031 นายรติพิฒัน์31 แคใหญ่

573722032 สบิตาํรวจตรวีรากร32 คงไทยเจรญิ

573722033 นายวชัรชยั33 หมู่ศิริ

573722034 นายศุทธวรี ์34 อรยิทรพัย์

573722035 นายสงกรานต์35 พกุคุ่ย

573722036 นายสถาพร36 กรประเสรฐิ

573722037 นายสรนนัท์37 สุขสม

573722038 นายสุทธวิา38 จนัทรแ์สง

573722039 นายอดเิทพ39 อนิทรส์วสัดิ์

573722040 นายอนิรุต40 จติเพชร

573722041 สบิตาํรวจตรอีาณตัิ41 ชื่นจติร

573722042 สบิตาํรวจตรเีอกชยั42 นามเทีย่ง

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   27    15    425737-22/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5737-23/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์นอกเวล

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

573723001 นางสาวณิชนนัทน์1 บญุมี

573723002 นางสาวธนัยพร2 ศรใีส

573723003 นางสาวปาณิสรา3 ศรใีส

573723004 นางสาววรรณภา4 พนัธุเ์พิม่

573723005 นางสาวสาวติรี5 แกว้ละเอยีด

573723006 นางสาวองัคณา6 พมิทา

573723007 นายกติตชิยั7 โรจนบ์วรวทิยา

573723008 นายชยพล8 ธนะโสภณ

573723009 สบิโทชติิ9 สลีะสุนทเลศิ

573723010 นายประเสรฐิ10 สุทธริตัน์

573723011 นายวธิวฒัน์11 นิลพฒั

573723012 นายสุธรี ์12 กลา้หาญ

573723013 นายอรรณพ13 นนัทกจิ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    7     6    135737-23/1 ชาย


