
มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5740-31/0

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การบญัชี อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574031001 นางสาวกมลพรรณ1 พลบัพบูิลย์

574031002 นางสาวกณัฐลดา2 ศรจีนัทรเ์ฟ้ือ

574031003 นางสาวจฑุามาส3 รตันิพล

574031004 นางสาวธนพร4 พกุบตุร

574031005 นางสาวธญัสุดา5 รกัชม

574031006 นางสาวนชัพร6 สุขอิม่

574031007 นางสาวประภสัสร7 เกดิโพชา

574031008 นางสาวพรีดา8 หริญัวงศ์

574031009 นางสาวภทัราวดี9 สงัขเ์อม

574031010 นางสาวลลีากมล10 บวัสด

574031011 นางสาวไลลา11 สุขอนุเคราะห์

574031012 นางสาววภิาวนิี12 แมน้เมฆ

574031013 นางสาวศรญิญา13 ชูพนิิจสกลุวงค์

574031014 นางสาวศิรพิร14 แววจงัหรดี

574031015 นางสาวสุพตัรา15 อทุยัวรรณ์

574031016 นางสาวสุวมิล16 อนิเกลา้

574031017 นายกศุล17 บญุชยั

574031018 นายเฉลมิสนิธุ ์18 สนิธุฉาย

574031019 นายณฐัศิษฏ์19 พรหมประสทิธิ์

574031020 นายพงษศิ์ริ20 มแีกว้

574031021 นายสุรราชย์21 เยือ่ใย

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    5    16    215740-31/0 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5740-31/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การบญัชี อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574031101 นางสาวกนกวรรณ1 ไกรเพชร

574031102 นางสาวกมลวรรณ2 คดิอยู่

574031103 นางสาวกญัญารตัน์3 สุขอิม่

574031104 นางสาวกติตยิา4 วเิชยีรเกื้อ

574031106 นางสาวจารยิา5 สุชพี

574031107 นางสาวจนิตนา6 สุขพรอ้ม

574031108 นางสาวจริาภรณ์7 อยู่เกษม

574031109 นางสาวจริาภา8 เจรญิผล

574031110 นางสาวจฑุามาศ9 วนัชะนะ

574031111 นางสาวชนนัพร10 บญุทศิาล

574031112 นางสาวชาลยีา11 ทองศรี

574031113 นางสาวช่อฉตัร12 บตุรอาํไพ

574031114 นางสาวณฐัชญา13 ผดุผาด

574031115 นางสาวณิชกานต์14 นกฉลาด

574031116 นางสาวดารารตัน์15 สงัขท์อง

574031117 นางสาวธดิารตัน์16 ดว้งทอง

574031118 นางสาวนภสัวรรณ17 นาเมอืง

574031119 นางสาวนฤมล18 ปรชีา

574031120 นางสาวนดัดา19 เอกงั

574031121 นางสาวนุชนารถ20 นิลหอ้ย

574031122 นางสาวบณุฑรกิ21 ใกลป้ระยูร

574031123 นางสาวปนดัดา22 วฒันเวสกร

574031124 นางสาวปวณีา23 โพธิ์งาม

574031125 นางสาวปิยธดิา24 กลบับญุมา

574031126 นางสาวปิยะรตัน์25 คงแสงวุธ

574031127 นางสาวพรนภสั26 คงเจรญิ

574031128 นางสาวพรพมิล27 คงบรรจง

574031129 นางสาวพรสุรยี ์28 รอดยิ้ม

574031130 นางสาวพชัรี29 แกว้นิล

574031131 นางสาวพมุรนิทร์30 จนัทรจ์าํเนียน

574031132 นางสาวแพรพลอย31 ฐติไิพศาลธนวงศ์

574031133 นางสาวภทัรสุดา32 สงวนสุด

574031134 นางสาวภานุมาศ33 สุรยิมาตย์

574031135 นางสาวมลพรรณ34 แตงสอาด

574031136 นางสาวเยาวนาฏ35 ประสทิธพิร    (ทนุ)

574031137 นางสาวรตัตยิา36 เตม็ทวี

574031138 นางสาวลกัขณา37 บญุช่วย

574031139 นางสาวเลก็38 อะเดง็

574031140 นางสาววรญัญา39 แซ่ตนั

574031141 นางสาววราภรณ์40 พวงพยอม

574031142 นางสาววาสนา41 แสนสนุก

574031143 นางสาววอิร42 รตันสงิห ์

574031144 นางสาวศรญัญา43 พูลสวสัดิ์

574031145 นางสาวศิรริตัน์44 กลิน่ประศรี

574031146 นางสาวสริวิรรณ45 เปรมปรดีิ์



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5740-31/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การบญัชี อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574031147 นางสาวสุณิสา46 กองสกลุพงษ์

574031148 นางสาวสุธดิา47 พ่วงทอง

574031149 นางสาวสุพรรษา48 เมอืงวหิค

574031150 นางสาวสุภรตัน์49 เรอืงโรจน์

574031151 นางสาวสุภาวดี50 รกัษาคร   (ทนุ)

574031152 นางสาวสุวนนัท ์51 ศรด่ีอน

574031153 นางสาวสโรชา52 หุ่นเขยีว

574031154 นางสาวอภญิญา53 ชมุภูวร

574031155 นางสาวอมติา54 เฮงซอ

574031156 นางสาวองัคณา55 พนัธุเ์กตุ

574031157 นางสาวอญัมณี56 ศรจีนัทรแ์กว้

574031158 นางสาวอารญีา57 ปญัจเมธสีกลุ

574031159 นายจกัรพนัธ์58 ทองรกัษ์

574031160 นายธงชยั59 ชื่นชม

574031161 นายธรีพงษ์60 วงศจ์นิดาศกัดิ์

574031162 นายปรชีาภทัร61 สรอ้ยสุวรรณ

574031163 นายวสนัต์62 บญุพรมทอง

574031164 นายศุภกติต์63 กนัชยัตะ๊

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    6    57    635740-31/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5740-31/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การบญัชี อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574031201 นางสาวกนกวรรณ1 เมอืงงาม

574031202 นางสาวกาญจนา2 ขนัตสิจัจพงษ์

574031203 นางสาวกติตวิรา3 ทมิทวปี

574031204 นางสาวขนิษฐา4 งามขาํ

574031205 นางสาวจารุวรรณ5 พงศส์วสัดิ์

574031206 นางสาวจรินนัท ์6 นิลหอ้ย

574031207 นางสาวจรีะภา7 หอมสนิท

574031208 นางสาวจฑุามาศ8 คลีข่ยาย

574031209 นางสาวจฑุารตัน์9 ปาดมติร

574031210 นางสาวชนิสรา10 คงนิ่มนวล

574031211 นางสาวชดิชนก11 ยอดจติร

574031212 นางสาวซลัวานา12 เจอ๊กอ

574031213 นางสาวณฐัฐกิา13 ภวงัคนนัท์

574031214 นางสาวดวงพร14 เหลอืงเถลงิพงษ์

574031215 นางสาวทพิยม์ล15 อนิทรวสิยั

574031216 นางสาวทพิยสุ์ดา16 แดงบาํรุง

574031217 นางสาวธติมิา17 ทองมศีรี

574031218 นางสาวนรนิทรท์พิย์18 อาํไพ

574031219 นางสาวนฤมล19 สายสนิธ์

574031220 นางสาวนยัเนตร20 อุม้นุช

574031221 นางสาวนํา้ฝน21 พรหมมา

574031222 นางสาวเบญจพร22 บญุญาวเิศษ

574031223 นางสาวปรดีพิทัธ์23 คาํสวสัดิ์

574031224 นางสาวปาจรยี ์24 มสุีข

574031225 นางสาวปิยวรรณ25 รูคุ้ณ

574031226 นางสาวผกามาศ26 เตา้ซุน้

574031227 นางสาวพรพรรณ27 นาคนคร

574031228 นางสาวพชัมนต์28 นาคพดั

574031229 นางสาวพชิญา29 จาํปีขาว

574031230 นางสาวเพชรกณิศ30 แก่นเมอืง

574031231 นางสาวไพลนิ31 สงัขป์ระเสรฐิ

574031232 นางสาวภทัรานิษฐ์32 เพิม่พูล

574031233 นางสาวภญิญดา33 สุขบตุร

574031234 นางสาวมลัลกิา34 ชตุวิริยิะนากลุ

574031235 นางสาวรชัชมุาศ35 สุขอิม่

574031236 นางสาวรตันาวดี36 ศรลีาคาํ

574031237 นางสาวลกัขณา37 ศรสุีวรรณ์

574031238 นางสาววนิดา38 มานะพรศิร ิ    (ทนุ)

574031239 นางสาววราชล39 แสงธปิ

574031240 นางสาววาสนา40 วรรณวงษ์

574031241 นางสาววภิาพร41 แถมมะนา

574031242 นางสาววรีสุ์ดา42 สุวรรณรุ่ง

574031243 นางสาวศรณัยา43 ไมแ้ดง

574031244 นางสาวศิรลิกัษณ์44 ไชยหงษ์

574031245 นางสาวสุกานดา45 สุทธปิระภา



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5740-31/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การบญัชี อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574031246 นางสาวสุทตัตา46 อรญัพนัธ์

574031247 นางสาวสุทษิา47 เจรญิสุข

574031248 นางสาวสุนิตา48 บตุรดขีนัธ์

574031249 นางสาวสุพตัรา49 ยิง่ยวด

574031250 นางสาวสุภาพร50 ทาไฝ

574031251 นางสาวสุภาวดี51 สอาดนกั

574031252 นางสาวสโรชา52 เทยีนชยั

574031253 นางสาวอมรรตัน์53 ชยัโชค

574031254 นางสาวอรญา54 เกดิรอด

574031255 นางสาวอญัชลี55 ศรสาย

574031256 นางสาวอาพร56 พภิูษณะเดช

574031257 นายเจรญิทรพัย์57 สนิทวี

574031258 นายนรงฤทธิ์58 ผวิเหลอืง

574031260 นายวโรตม ์59 เพชรประเสรฐิ

574031261 นายอนุรกัษ์60 รกัสตัย์

574031262 นายอรรถพล61 ธนะอ ัว้

574031263 นายอานุภาพ62 รอดชาติ

574031264 นางสาวอญัชสิา63 สบืชยั

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    6    57    635740-31/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5740-31/3

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การบญัชี อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574031301 นางสาวกมลทพิย์1 พรมสวสัดิ์

574031302 นางสาวกมลวรรณ2 อยู่พรอ้ม

574031303 นางสาวกรรณิการ์3 เขยีวภู่

574031304 นางสาวกติยิา4 แกว้ซงั

574031305 นางสาวขวญัจติร5 ขุ่ยจิ้ม

574031306 นางสาวจารรีตัน์6 หว ัน่วดี

574031307 นางสาวจดิารตัน์7 แซ่ต ัง้

574031308 นางสาวจริาภรณ์8 เพชรแยม้

574031309 นางสาวจฑุามาศ9 เรอืงทอง

574031310 นางสาวจฑุารตัน์10 สายพฤกษ์

574031311 นางสาวชลดิา11 สดสี

574031312 นางสาวชตุมิา12 นานุ่ม

574031313 นางสาวณฐักานต์13 สุวรรณบูรณ์

574031314 นางสาวณฐัธยาน์14 แกว้กอง

574031315 นางสาวดารารตัน์15 วาดวงษ์

574031316 นางสาวธารนิี16 อากาศเมฆ

574031317 นางสาวนภสร17 สุขดาํเนิน

574031318 นางสาวนรทีพิย์18 เดชสนธิ

574031319 นางสาวนลณิา19 วงษะ์เซาะ

574031320 นางสาวนิภาภรณ์20 จงดี

574031321 นางสาวบญุศิริ21 มเีคน

574031322 นางสาวปณิชา22 เอมโอษฐ์

574031323 นางสาวปวรศิา23 สุพล

574031324 นางสาวปานตะวนั24 ณ สงขลา

574031325 นางสาวปิยะนาฏ25 บญุคงบา้น

574031326 นางสาวพจมาลย์26 จนัทรอ์าจ

574031327 นางสาวพนิตา27 แสงอรุณ

574031328 นางสาวพรพรรณ28 อยู่เจรญิ

574031329 นางสาวพรพมิล29 ชยัชอุ่ม

574031330 นางสาวพรสุดา30 ยอดทอง

574031331 นางสาวพชัรดิา31 ทองมาก

574031332 นางสาวพริุณญา32 ครุฑธา

574031333 นางสาวเพชรอมัภา33 สุทศัน์

574031334 นางสาวภณัฑริา34 ย่านวารี

574031336 นางสาวมณีรตัน์35 นกขาํดี

574031337 นางสาวมารษิา36 เมฆหมอก

574031338 นางสาวรชัดาภรณ์37 ศรสุีวรรณ

574031339 นางสาวรุ่งนภา38 นอ้ยภาษี

574031340 นางสาวลกัษณารยี ์39 บญุกอง

574031341 นางสาววรรณฤดี40 หุ่นงาม

574031342 นางสาววราพร41 ม่านทอง

574031343 นางสาววาสนา42 สุขนา

574031344 นางสาววมิลศิริ43 กมลวบูิลยน์นัท

574031345 นางสาวศรสวรรค์44 พึง่ภกัตร์

574031346 นางสาวศศิธร45 ยองใย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5740-31/3

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การบญัชี อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574031347 นางสาวสริกิาญจน์46 รสจนัทร์

574031348 นางสาวสุกญัญา47 กิ่งนอก

574031349 นางสาวสุนิสา48 บญุธรรม

574031350 นางสาวสุพตัรา49 ศรสีงา่

574031351 นางสาวสุภาภรณ์50 แสงอาทติย์

574031352 นางสาวสุวนนัท ์51 พนัธุเ์พิม่

574031353 นางสาวเสาวรตัน์52 ชนปรชีา

574031354 นางสาวอมรรตัน์53 โชคแน่วแน่

574031355 นางสาวองัคณา54 แตงอ่อน

574031357 นางสาวอารยี ์55 ปัน้จ ัน่

574031358 นายชยัพฒัน์56 รงัสรอ้ย

574031359 นายธติพิฒัน์57 ประทปี ณ ถลาง

574031360 นายนฤเบศร์58 เนาวบตุร

574031361 นายวงศกร59 รงัษสุีวรรณ

574031362 นายศรายุธ60 พูนประเสรฐิ

574031363 นายอนุวตั61 ทองจนัทร์

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    6    55    615740-31/3 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-01/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

ภาษาไทย อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574101501 นางสาวกชกร1 กลุไทย

574101502 นางสาวกมลรตัน์2 นามเดช

574101503 นางสาวกรฉตัร3 สว่างศรี

574101504 นางสาวจนัทรจ์ริา4 งามพกัตร์

574101505 นางสาวจารุณี5 เจนจบเขตต์

574101506 นางสาวจติรฤดี6 ฐานะ

574101507 นางสาวจไุรรตัน์7 ดษิฐวงศ์

574101508 นางสาวเจนจริา8 ชูศิริ

574101509 นางสาวชนิกานต์9 วนัแกว้

574101510 นางสาวชตุมิา10 กิ่งสุข

574101511 นางสาวณฐัณิชา11 งอกงาม

574101512 นางสาวณฐัวรรณ12 อาํพนัทอง

574101513 นางสาวณิลวดี13 มสุีข

574101514 นางสาวดวงพร14 มากมลู

574101515 นางสาวดวงลดัดา15 กลุม่ยา    (ทนุ)

574101516 นางสาวทพิยว์รรณ16 บางทราย

574101517 นางสาวธรญัญา17 พูลสวสัดิ์

574101518 นางสาวธดิารตัน์18 ชูช่อเกตุ

574101519 นางสาวนวพร19 เตน้พทิกัษ์

574101520 นางสาวปิยะมาส20 จติรอารม

574101521 นางสาวพลอยไพลนิ21 ไชยรกัษ ์ (ทนุ)

574101522 นางสาวมนาศิริ22 สนธิ

574101523 นางสาวเมธาวี23 เนียมศรี

574101524 นางสาวลลติา24 พฒัทอง

574101525 นางสาววรญัญา25 สุขแสนนาน

574101526 นางสาววชิดุา26 พูลนอ้ย

574101527 นางสาววภิาวี27 มาคลา้ย

574101528 นางสาวศิรนิภา28 รอ้ยแกว้

574101529 นางสาวศิรพิร29 ฉุยฉาย

574101530 นางสาวสลลิทพิย์30 ยิ้มใย

574101531 นางสาวสุกญัญา31 ศรสีดใส

574101532 นางสาวสุธดิา32 อ ัน๋ตุ่ม

574101533 นางสาวสุธติา33 ชนะ

574101534 นางสาวสุภารตัน์34 ดงเยน็

574101535 นางสาวสุวนนัท ์35 ศรสุีขา

574101536 นางสาวอภญิญา36 ใจกระจ่าง

574101537 นางสาวอลษิา37 นิลดวงแกว้

574101538 นางสาวองัคณา38 ประมงค์

574101539 นางสาวอญัชลี39 แยกรงั

574101540 นายจกัรกฤษ40 นพพระเสาร์

574101541 นายธติิ41 แก่นคาํ

574101543 นายพลวฒัน์42 ยศวปิาน

574101544 นายปรเมษฐ43 ศรกีาํเหนิด

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    4    39    435741-01/5 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-01/6

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

ภาษาไทย อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574101542 นางสาวศิรริตัน์1 สุทธกิลุสมบตัิ

574101601 นางสาวกนกพร2 พรมเชื้อ

574101602 นางสาวกนกวรรณ3 เชยชื่นจติร

574101603 นางสาวกลุรตัน์4 เอีย่มสอาด

574101604 นางสาวเกศสุดา5 รตันสุภา

574101605 นางสาวขวญักมล6 บญุสทิธ์

574101606 นางสาวชลธชิา7 ปรางคร์ตัน์

574101607 นางสาวชไมพร8 บญุธรรม   (ทนุ)

574101608 นางสาวฐาปณี9 ศรสุีข

574101609 นางสาวณรณัญา10 พวงใส

574101610 นางสาวณฐัพร11 มณีบญุยงั

574101611 นางสาวณฐัวภิา12 ทองคาํ

574101612 นางสาวดวงฤทยั13 ชุ่มช่วง

574101613 นางสาวทศันีย ์14 วรรณุวาส

574101614 นางสาวธนาภรณ์15 ภู่ระยา้     (ทนุ)

574101615 นางสาวนฐัฐา16 น่วมไข่

574101616 นางสาวนาถกานต์17 ชยัวงค์

574101617 นางสาวนิตยา18 พรมสาขา

574101618 นางสาวนิภาพร19 บญุกนั

574101619 นางสาวปภาวรนิท ์20 ปานรกัษา

574101620 นางสาวปาหนนั21 สว่างแจง้

574101621 นางสาวปณุยาพร22 สเีมฆ

574101622 นางสาวผสุชา23 นิลเถือ่น

574101623 นางสาวพรรณิกา24 สมบูรณ์

574101624 นางสาวพชัรนิทรย์า25 บวับาน

574101625 นางสาวพมิพช์นก26 ทพัสกลุ

574101626 นางสาวแพรพรรณ27 เหรยีญทอง

574101627 นางสาวภทัราภรณ์28 ภูกองแกว้

574101628 นางสาวมลัลกิา29 ศานตปิระพนัธ์

574101629 นางสาวรุ่งนภา30 ลาภโพธิ์ทอง

574101630 นางสาวลลติา31 รุ่งโรจน์

574101631 นางสาววลัภา32 เสมาลอ้ม

574101632 นางสาววมิล33 สุกเกลี้ยง

574101633 นางสาวศิรพิร34 แกว้ภูสทิธิ์

574101634 นางสาวศิรพิรรษา35 ประทมุเทอืง

574101635 นางสาวสมติา36 เพง็สกลุ

574101636 นางสาวสุดารตัน์37 ลอืยศ

574101637 นางสาวสุนิษา38 โลดทนงค์

574101638 นางสาวสโรชา39 ม่วงแสง

574101639 นางสาวโสภา40 เสงีย่มตน   (ทนุ)

574101640 นางสาวองัคณา41 หอมเนตร

574101641 นางสาวอมุาภรณ์42 พึง่ธรรม

574101642 นายศรณัยู43 สดีอกบวบ

574101643 นายศรายุธ44 พูประเสรฐิ

574101644 นางสาววนิดา45 วรรณทุ



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-01/6

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

.NULL.

ปกติ

ลาํดบั

ภาษาไทย อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    2    43    455741-01/6 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-02/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ัน่

ปกติ

ลาํดบั

ภาษาองักฤษ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574102501 นางสาวกนกวรรณ1 สามเกลยีว

574102502 นางสาวกลิน่บปุผา2 พทุธนิมติร

574102503 นางสาวกนัยาภรณ์3 สอนบญุ

574102504 นางสาวกาญจนา4 วชิชปุกรณว์ณิช

574102505 นางสาวเกศินี5 หมิะคุณ    (ทนุ)

574102506 นางสาวขจพีรรณ6 เหี้ยมหาญ

574102507 นางสาวจรวยพร7 หนูสงค์

574102508 นางสาวจริวดี8 ดคีลา้ย

574102509 นางสาวจริาภา9 ตนัประเสรฐิ

574102510 นางสาวชตุมิา10 แซ่โก

574102511 นางสาวโชตกิาญจน์11 เพชรมณี

574102512 นางสาวณชัชา12 ศรเีบญจวรรณ

574102513 นางสาวณฐัธดิา13 รื่นอารมย์

574102514 นางสาวณฐัยา14 วเิศษเนตร   (ทนุ)

574102515 นางสาวเตชนิี15 ดาราวงษ์

574102516 นางสาวธญัญลกัษณ์16 คาํทพิย์

574102517 นางสาวนาถวณีา17 ทรพัยส์นอง

574102518 นางสาวบณุยานุช18 พูลสุข

574102519 นางสาวปนดัดา19 สงิหกลุ

574102520 นางสาวพรนภา20 ทวสุีข

574102521 นางสาวพชัรภรณ์21 เงนิงาม

574102522 นางสาวพรีะญา22 พราหมณฤ์กษ์

574102523 นางสาวมนรดา23 เจยีมอนิวรรต

574102524 นางสาวมานิตา24 คลา้ยสงัข ์

574102525 นางสาวมกุรนิทร์25 สุขอยู่    (ทนุ)

574102526 นางสาวรชัฎาภรณ์26 สายกาํพรา้

574102527 นางสาวรุ่งทพิย์27 เกตบุรรจง

574102528 นางสาวรุ่งไพลนิ28 ว่องไว

574102529 นางสาววราภรณ์29 อบแยม้

574102530 นางสาววจิติรา30 นุภาสนัต์

574102531 นางสาววภิาวนิี31 พนัธุตา

574102532 นางสาวศศธร32 มชียั    (ทนุ)

574102533 นางสาวสุธมิา33 นุชเนตร

574102534 นางสาวสุภาพร34 ชูชาติ

574102535 นางสาวสุมาพรรณ35 คาํยิง่

574102536 นางสาวสุวมิล36 คงชาํนาญ

574102537 นางสาวโสรญา37 โลดทนงค์

574102538 นางสาวเหมอืนฝนั38 แสงหริญั

574102539 นางสาวไหมเงนิ39 แก่นอาสา

574102540 นางสาวอธชิา40 ยอดแฉลม้

574102541 นางสาวอนุธดิา41 รวดเร็ว

574102542 นางสาวอรนุชา42 ศรสุีข

574102543 นางสาวอารยา43 ชลพสุิทธ ์ (ทนุ)

574102544 นางสาวเฉลมิศิริ44 สมงาม

574102545 นายชาครติ45 ขาํเพชร



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-02/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ัน่

ปกติ

ลาํดบั

ภาษาองักฤษ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574102546 นายไท46 โพธิ์ชยั

574102547 นายธฤต47 แสงอรุณ

574102548 นายนนทพทัธ์48 นอ้ยเมอืง

574102549 นายนาวนิ49 ชาบรา     (ทนุ)

574102550 นายนิภทัร50 ไชยสมทุร

574102551 นายไพฑูรย์51 ทพินดั

574102552 นายอามนี52 ยาโหงด    (ทนุ)

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    9    43    525741-02/5 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-02/6

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.มฆัวาน นาคจ ัน่

ปกติ

ลาํดบั

ภาษาองักฤษ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574102601 นางสาวกชพรรณ1 แสงเพช็ร

574102602 นางสาวกนกวรรณ2 กงัวล

574102603 นางสาวกรรณิการ์3 ไมจ้นัทร์

574102604 นางสาวกญัญาณฐั4 อนิทรส์ว่าง

574102605 นางสาวกลัยสุ์ดา5 เลศิอาวาส

574102606 นางสาวกติตภิรณ์6 สุ่มเพชร

574102607 นางสาวเกศแกว้7 ผดุผาด

574102608 นางสาวจตพุร8 สุวรรณบตุร

574102609 นางสาวจารุวรรณ9 ลิ้มสกลุ

574102610 นางสาวจริาพร10 นาคแกว้

574102611 นางสาวชมพู11 เหมอืนหอม

574102612 นางสาวชตุมิา12 อิม่ใจ

574102613 นางสาวฐติมิา13 บญุม ัน่

574102614 นางสาวณฐักลุ14 เทพนาค

574102615 นางสาวณฐันนัท ์15 ธรรมกจิ

574102616 นางสาวณิชกานต์16 บญุเพช็ร  (ทนุ)

574102617 นางสาวธนญัญา17 ตนัลอืเกยีรติ

574102618 นางสาวนฤมล18 โสภาพศิ

574102619 นางสาวนิลาวรรณ19 แยม้เต่า

574102620 นางสาวบณุยานุช20 พูลสุข

574102621 นางสาวเบญจรตัน์21 บงึศิรเิจรญิ

574102622 นางสาวปทติตา22 โชตมิติร

574102623 นางสาวปณุยาพร23 เชื่อมชติ

574102624 นางสาวพชัมณ24 วงศท์องดี

574102625 นางสาวพณัณช์ติา25 อคัรโชคธวิฒัน์

574102626 นางสาวภสันนัท ์26 เนตรกาศกัดิ์

574102627 นางสาวมจันนัท ์27 รศัม ี   (ทนุ)

574102628 นางสาวมาลี28 อารเีพือ่น

574102629 นางสาวรมณัยา29 แดงแสง

574102630 นางสาวรตัตยิา30 เนตรกาศกัดิ์

574102631 นางสาววรรณวศิา31 เฟ่ืองฟู

574102632 นางสาววรศิรา32 ทองชยัเดช

574102633 นางสาววภิาภรณ์33 สรอ้ยกล ํา่

574102634 นางสาววริยิา34 พูลพพิฒัน์

574102635 นางสาวสมชัญา35 พวงทาผา

574102636 นางสาวสุดาพร36 พานแพน

574102637 นางสาวสุนิษา37 ชมุแสง

574102638 นางสาวสุพรรษา38 ทองทวี

574102639 นางสาวแสงดาว39 จนัทรช่์วง

574102640 นางสาวหทยัชนก40 ทรพัยส์นิ

574102641 นางสาวอชริญาณ์41 สวามภิกัดิ์    (ทนุ)

574102642 นางสาวอรณิชชา42 อคัรกลุพชิา

574102643 นางสาวอจัจนา43 บญุมาก

574102644 นางสาวอาลษิา44 ประโลมรมัย์

574102645 นายชยัวฒัน์45 ชนานนัทไ์พศาล



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-02/6

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.มฆัวาน นาคจ ัน่

ปกติ

ลาํดบั

ภาษาองักฤษ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574102646 นายทรงพล46 สทิธพินัธ์

574102647 นายธนวชิญ์47 สงิหพ์า

574102648 นายนครนิทร์48 รุ่งเรอืง

574102649 นายนนทธ์วชั49 โสดก

574102650 นายปกรณ์50 สุขอยู่   (ทนุ)

574102651 นายสุทธเิกยีรติ51 สงิทศิ

574102652 นายสุไลมนั52 ดอเลาะ   (ทนุ)

574102653 นายอาวุธ53 ประชมุเหลก็

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    9    44    535741-02/6 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-06/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

นาฏดุรยิางคศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574106501 นางสาวกนกพร1 พนัธจ์นัทร์

574106502 นางสาวกมลวรรณ2 รอ้ยแกว้

574106503 นางสาวขวญัแกว้3 กลิน่นอ้ย

574106504 นางสาวจนัทมณี4 ตูภู้มิ

574106505 นางสาวจริะภา5 แป้นพรม

574106506 นางสาวชลณิกานต์6 ศรสุีวรรณ

574106507 นางสาวณฐัรกิา7 วนับตุร

574106508 นางสาวประภาภรณ์8 คงประเสรฐิ

574106509 นางสาวพมิพพ์ร9 จริววิฒันภ์ทัร

574106510 นางสาวยศวดี10 นุชจา๋ย

574106511 นางสาวลดาวลัย์11 กลิน่เชย

574106512 นางสาววาสนา12 จงเจรญิ

574106513 นางสาววมิลณฐั13 เตม็ดวง

574106514 นางสาวศิรดา14 ทศิาวงศ์

574106515 นางสาวศิรพิร15 สุขเจรญิ

574106516 นางสาวสุจติรา16 พู่ประภา

574106517 นางสาวสุนิสา17 วรรณวงศ์

574106518 นางสาวอรทยั18 อ่อนแสง

574106519 นางสาวอารยิา19 กลบีสมทุร

574106520 นางสาวอารรีตัน์20 สารแีผง

574106521 นายกฤษฎา21 สุขสม

574106522 นายสทิธพิร22 เปรมทอง

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    2    20    225741-06/5 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-07/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

นาฏดุรยิางคศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574107501 นางสาวกมลมาศ1 เมอืงงาม

574107502 นางสาวชนนิกานต์2 สุนทรมณี

574107503 นางสาวนฏัฐา3 มุ่งดี

574107504 นางสาวประภารตัน์4 หลทีอง

574107505 นางสาวศิรพิร5 โสดาลี

574107506 นางสาวสุรภา6 พลบังาม

574107507 นายกติตศิกัดิ์7 เนตรสกลุณี

574107508 นายบญุญฤกษ์8 รุ่งสว่าง

574107509 นายวรีณฐั9 ศตสงัวตัสร์

574107510 นายส่งศกัดิ์10 ท่วงทอง

574107511 นางสาวสุภาพร11 ภษิชัพทิยา

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    4     7    115741-07/5 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-08/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

นาฏดุรยิางคศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574108501 นางสาวชลติา1 จนัทรท์อง

574108502 นางสาววชิชาพร2 แสนภูวา

574108503 นายกรกช3 คดิตรกึ

574108504 นายจารุวฒัน์4 วริยิะกูลกจิ

574108505 นายชาญณรงค์5 ยงัแยม้

574108506 นายณรงคเ์ดช6 นาคพฒุ

574108507 นายณฐัพล7 ดนิแดง

574108508 นายณฐัวุฒิ8 มเีจรญิ

574108509 นายทศพร9 วรเดชากลุ

574108510 นายธนกร10 เสอืเพชร

574108511 นายปญัญากร11 ศิลป์ศร

574108512 นายปิยะพร12 บญุเตม็

574108513 นายโภคนิ13 ตัง้อ ัน้

574108514 นายมฮูมัหมดัฟูอาดี14 องศารา

574108515 นายรุ่งโรจน์15 คลา้ยคลงั

574108516 นายวชริพงศ์16 ศรปีระดษิฐ์

574108517 นายวชัรนิทร์17 คงระบาํ

574108518 นายวษิณุ18 งะสมนั

574108519 นายศกัดิ์ชยั19 ทองประเสรฐิ

574108520 นายสจัจวรี ์20 จาํนงคพ์นัธ์

574108521 นายสุเมธ21 แยม้สุวรรณ

574108522 นายแสงอรุณ22 แกว้ฉํา่

574108523 นายอธพิงษ์23 ศรปีญัญา

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   21     2    235741-08/5 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-10/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

สงัคมศึกษา อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574110501 นางสาวกนกพร1 ซุย้วงษา

574110502 นางสาวกมลชนก2 คนลดั

574110503 นางสาวกญัญรตัน์3 บญุยะเลศิ

574110504 นางสาวกลัยรตัน์4 สามงามชงิ

574110505 นางสาวกาญจนา5 สมจติต์

574110506 นางสาวสกณุกาญ6 เขม็เมอืง

574110507 นางสาวแคทลยีา7 ทองคนทา

574110508 นางสาวจฑุามาศ8 อยู่ม่วง

574110509 นางสาวจรุรีตัน์9 ย่มโดด๊

574110510 นางสาวชลธชิา10 ฝ่ายสงฆ์

574110511 นางสาวชตุมิา11 พริุณดี

574110512 นางสาวญาณนัธร12 อุ่นอนิ

574110513 นางสาวดรุณี13 ปดัชา

574110514 นางสาวนฤมล14 ขอวฒันะกลุ

574110515 นางสาวนาฏลดา15 กลิน่อ่อน

574110516 นางสาวปนดัดา16 แสงสุกวาว    (ทนุ)

574110517 นางสาวประกายกาญจน์17 ขนุวชิยั

574110518 นางสาวปารญิา18 มากปล ัง่

574110519 นางสาวผการตัน์19 แซ่อุย๋

574110520 นางสาวพรชนิตว ์20 เกตแุกว้

574110521 นางสาวภทัรสุดา21 เจรญิสุข

574110522 นางสาวมณี22 พดัทอง

574110523 นางสาวเมธาวี23 ปลื้มไสยาสน์

574110524 นางสาวยุพารตัน์24 เหลา่จนัทร์

574110525 นางสาวรชัฎาพร25 เจมิจู

574110526 นางสาววนัวสิา26 ไชยพฒัน์

574110527 นางสาวศิรพิรรณ27 อยู่ทอง

574110528 นางสาวศิรลิกัษณ์28 เทยีนชยั

574110529 นางสาวศิรวิรรณ29 แขไขแสง

574110530 นางสาวศิศวมิล30 กลุชา

574110531 นางสาวสรติา31 พะยุง

574110532 นางสาวสุชาดา32 ปงัพรวน

574110533 นางสาวสุธดิา33 ปุ่ นโพธิ์

574110534 นางสาวแสงอรุณ34 สกลุนี

574110535 นางสาวอมรรตัน์35 โมรานอก

574110536 นางสาวอรอนงค์36 ประดบัสุวรรณ

574110537 นางสาวอกัษราภคั37 แซ่ก ัง้

574110538 นางสาวอทุมุพร38 ศิรวิรรณชนะ

574110539 นายกฤตนยั39 มพีราย

574110540 นายกติตศิกัดิ์40 จนัทรโ์ชติ

574110541 นายขจรศกัดิ์41 คนคลอ่ง

574110542 นายชยัยนัต์42 เกตมุณี

574110543 นายณรงคฤ์ทธิ์43 ชูจร

574110544 นายธนชยั44 นุชจอ้ย

574110545 นายนิธศิ45 ทองแดง



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-10/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

สงัคมศึกษา อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574110546 นายพรีพฒัน์46 ตดิต่อ

574110547 นายภานุวฒัน์47 สุวรรณเกตุ

574110548 นายสทิธชิยั48 บญุอิม่

574110549 นายสริวิฒัน์49 อนิทราพงษ์

574110550 นายสุเมธ50 แยม้ดี

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   12    38    505741-10/5 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-10/6

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

สงัคมศึกษา อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574110601 นางสาวกนกทพิย์1 เกษมสุขไพศาล

574110602 นางสาวกนกวรรณ2 หอมจนัทร์

574110603 นางสาวกมลทพิย์3 ครีวีรรณ

574110604 นางสาวกญัญารตัน์4 ปญัญาศรี

574110605 นางสาวกาญจณารี5 ตรงยง

574110606 นางสาวกาญจนา6 สงัขฤ์ทธิ์

574110607 นางสาวกานตส์ริี7 ชอบตรง

574110608 นางสาวเกวรนิ8 สายบตุร

574110609 นางสาวจริวรรณ9 ดแียม้      (ทนุ)

574110610 นางสาวจฑุารตัน์10 หาทาํ

574110611 นางสาวชญานนท์11 นาโสก

574110612 นางสาวชตุมิา12 พมิพภ์ู

574110613 นางสาวโชตริส13 สรอ้ยทอง

574110614 นางสาวฐติมิา14 มสีมบตัิ

574110615 นางสาวดวงตา15 เสรมิตระกูล

574110616 นางสาวนยัรตัน์16 นิลภพ

574110617 นางสาวปทมุวดี17 สุรวิงคช์มภู

574110618 นางสาวปนิดา18 หอมชื่น

574110619 นางสาวปวณีา19 รกัชาติ

574110620 นางสาวปิยะภรณ์20 เนียมสวสัดิ์

574110621 นางสาวพนิดา21 ฮะติด๊

574110622 นางสาวภณัฑลิา22 แกว้เมอืงเพชร

574110623 นางสาวภทัราพร23 แกว้แจง้

574110624 นางสาวมลัลกิา24 จาํปาทอง

574110625 นางสาวยุนาลนิ25 พนัไพร

574110626 นางสาวยุรดา26 เจนเกษกรณ์

574110627 นางสาววราพรรณ27 บญุถกึ

574110628 นางสาววาสนา28 ภูเดช

574110629 นางสาวศิรภิรณ์29 คงกะเรยีน

574110630 นางสาวศิรลิกัษณ์30 แสนสุด

574110631 นางสาวศิลามณี31 สนิสุพรรณ

574110632 นางสาวสริพิร32 ดาวกระจาย

574110633 นางสาวสุทธดิา33 ดสีะอาด

574110634 นางสาวสุนิสา34 กมลเชื้อ

574110635 นางสาวหทัยา35 จนีแพว้

574110636 นางสาวอรณิชา36 ปลื้มไสยาสน์

574110637 นางสาวอรอมุา37 บญุมา

574110638 นางสาวอญัชลี38 สุขเกษม

574110639 นางสาวอมุาพร39 มจีนิดา

574110640 นายกฤษณพล40 ลอืชยั

574110641 นายกรีเกยีรติ41 พรายแกว้

574110642 นายจติรภณ42 โลภปญัญา  (ทนุ)

574110643 นายฐติกิร43 บตุรเลศิ

574110644 นายณฐัพล44 มติรดี

574110645 นายธติวิุฒิ45 แขวงโสภา



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-10/6

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

สงัคมศึกษา อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574110646 นายพชิณวชิช์46 ยุทธชนะ

574110647 นายพรีวฒัน์47 สมตน

574110648 นายเมธี48 นิลคล ํา้

574110649 นายศุภวุฒิ49 ธรรมวุฒิ

574110650 นายสทิธศิกัดิ์50 ซามงค์

574110651 นายสุรยิา51 ตราชูนิต

574110652 นางสาวชลลดา52 มหาธง

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   12    40    525741-10/6 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-21/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

ศิลปศึกษา อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574121501 นางสาวกนกวรรณ1 ขนัทอง

574121503 นางสาวขวญัจริา2 เกตหุอม

574121504 นางสาวขวญัฤดี3 หูตาชยั

574121505 นางสาวจฑุามณี4 ศรศิลป์

574121506 นางสาวเจนจริา5 แยม้นุกูลสม

574121507 นางสาวทพิยาภรณ์6 วเิชยีรรตัน์

574121508 นางสาวนิตยา7 ทองเขยีว

574121509 นางสาวบษุกร8 พลายแกว้

574121510 นางสาวพนิดา9 นาภูรตัน์

574121511 นางสาวพรพรรณ10 หสัรนิทร์

574121512 นางสาวพรรณิกา11 กลมกละ

574121513 นางสาวพชิชากร12 ชมุปลา

574121514 นางสาวภทัรวรนิทร์13 แซ่อุย๋

574121515 นางสาวลลติา14 ม่วงเอก

574121516 นางสาวสายใจ15 ทองแซก

574121517 นางสาวสุภาภรณ์16 ภู่ใหญ่

574121518 นางสาวอมัรา17 ช่วงโชติ

574121519 นางสาวอานีตา18 สอืฆอ

574121520 นายจริศกัดิ์19 ทองแท ้

574121521 นายชลวทิย์20 วจิติร

574121522 นายณรงคศ์กัดิ์21 สงัขส์นิธุ

574121523 นายนนัทวุฒิ22 สงัขภ์กัด ี   (ทนุ)

574121524 นายพรีณฐั23 สสีงา่     (ทนุ)

574121525 นายเมธา24 จนัทรชู์กลิน่

574121526 นายวรีะกรป์25 เกื้อกูล

574121527 นายอนิรุตน์26 งามจดั

574121528 นายอรรถพล27 ศิวศกัดิ์กงัวาล

574121529 นายอารยะ28 มิง่แมน้

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   10    18    285741-21/5 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-43/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574143501 นางสาวกญัญาพชัร1 เลา้อรุณ

574143502 นางสาวกณัฐมณี2 วรบญุมปีระเสรฐิ

574143503 นางสาวกลัยรตัน์3 ฤทธิ์อนิทร์

574143504 นางสาวเกษร4 คดิเข่ม

574143505 นางสาวจารุรนิทร์5 ทนยิ้ม

574143506 นางสาวจติรตะวนั6 พริณฤทธิ์

574143507 นางสาวจริาวรรณ7 มลวิรรณ

574143508 นางสาวจฑุามาศ8 เจรญิสุข

574143509 นางสาวดารารตัน์9 ศรถีม

574143510 นางสาวธญัญารตัน์10 ลองไธสง

574143511 นายกมัปนาท11 ทองทา

574143512 นางสาวนิภาภรณ์12 โชคลาภ

574143513 นางสาวประภาพร13 เคยีงวงษ์

574143514 นางสาวพรทพิา14 รอดพ่วง

574143515 นางสาวพกัตรพ์ไิล15 แสงจนิดา

574143516 นางสาวพชิะญา16 ป้อมสงิห ์

574143517 นางสาวรสรนิ17 เพชรนิล

574143518 นางสาวรชัฎาภรณ์18 นยัมานาตร  (ทนุ)

574143519 นางสาวรตัตยิากรณ์19 ยิ้มใหญ่

574143520 นางสาวรุจริา20 เผ่าพงศ์

574143521 นางสาววาสนา21 เพชรจาํรสั

574143522 นางสาวศิรพิร22 วงศพ์พินัธ์

574143523 นางสาวศิรลิกัษณ์23 ปูลดิ

574143524 นางสาวสขลิา24 คงสุขมาก

574143525 นางสาวสหรตัน์25 สิ้นโศรก

574143526 นางสาวสุจติรา26 แสงขาํ

574143527 นางสาวสุชติา27 อยู่ฉิม

574143528 นางสาวสุนาพร28 สาํราญรตัน์

574143529 นางสาวสุมนิชา29 เขม็กลดั

574143530 นางสาวเสาวนีย์30 วจิติธนาการ

574143531 นางสาวโสรยา31 รานอก

574143533 นางสาวอรยิา32 สุขสาํราญ

574143534 นางสาวอจัฉรา33 ลขิติวงศต์รศีรี

574143535 นายคุณชัญ์34 เอีย่มอาํนวย

574143536 นายชูชาติ35 นุชพนัธ์

574143537 นายฐติภิทัร์36 เตมิเกาะ

574143538 นายณฐัพงศ์37 ศรทีอง

574143539 นายทนงศกัดิ์38 พมิพบ์ญุ

574143540 นายปิยะ39 ชูตระกูล

574143541 นายพริยิะ40 รุ่งเรอืง

574143542 นายเศรษฐฐ์า41 เชื่อมมณี

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    8    33    415741-43/5 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-43/6

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574143601 นางสาวกชกร1 สงิหท์อง

574143602 นางสาวกญัญารตัน์2 อุ่นร ัว้   (ทนุ)

574143603 นางสาวกลัทวิา3 สว่างเมฆ

574143604 นางสาวเกวลี4 แผนสงา่

574143605 นางสาวจนัทมิา5 ขาวผ่อง

574143606 นางสาวจติตสุ์ทธี6 เจรญิจติต์

574143607 นางสาวจริาวรรณ7 ขาวผ่อง

574143608 นางสาวเจนฤดี8 ไพศาลสมทุร   (เจน)

574143609 นางสาวชนิสรา9 คงทวี

574143610 นางสาวทพิยก์มล10 การโีรจน์

574143611 นางสาวธญัญลกัษณ์11 สงัขด์ว้ง

574143612 นางสาวนฤมล12 หลเีอบ

574143613 นางสาวนิภาพร13 จูโต

574143614 นางสาวนุสบา14 ศรเีดอืน

574143615 นางสาวพนิดา15 แยม้ผลิ

574143616 นางสาวพรรณนิกา16 จรรภูยา

574143617 นางสาวพชิญส์นิิ17 ชาํนาญกลุ

574143618 นางสาวรชัดาภรณ์18 สหีมอก

574143619 นางสาวรตันาภรณ์19 มวีาสนา

574143620 นางสาวรุ่งรตัน์20 แคม้วงศ์

574143621 นางสาววนิดา21 เอีย่มสอาด    (ทนุ)

574143622 นางสาวศรสุีดา22 สอนเทศ

574143623 นางสาวศิรประภา23 นุ่นแกว้

574143624 นางสาวศิรลิกัษณ์24 จนัหา้ว   (ทนุ)

574143625 นางสาวศุภนิดา25 เชยีงวงศ์

574143626 นางสาวสนิิทรา26 บญุฤทธิ์ภกัดี

574143627 นางสาวสุทธกิานต์27 ลอืฤทธิ์

574143628 นางสาวสุพตัรา28 ลาภรมัย์

574143629 นางสาวสุวรรณี29 ชา้งยนต์

574143630 นางสาวเสาวลกัษณ์30 ชะหงษร์มัย์

574143631 นางสาวอนุธดิา31 นกงาม

574143632 นางสาวอมรรตัน์32 ปฐมวงศไ์สว

574143633 นางสาวแอนนา33 นวมสุข

574143634 นายจติวตั34 เกตสุุรยิวงศ์

574143635 นายฐติกิร35 พรมมาแข ้

574143636 นายณฐักติติ์36 ขาํทวี

574143637 นายณฐัพล37 ปญัญาบตุร    (ทนุ)

574143638 นายปรชีา38 เจรญิสุข     (ทนุ)

574143639 นายพชรพล39 จนันาค

574143640 นายศุภวฒัน์40 นิธศิกัดิ์พรกลุ

574143641 นายสุธชิยั41 คะเชนทร

574143642 นายสุธรีาช42 ศุภรตันกติตกิลุ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    9    33    425741-43/6 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-45/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

เคมี อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574145501 นางสาวกนกวรรณ1 เอีย่มสาํอางค์

574145502 นางสาวกวนินา2 สารคร

574145503 นางสาวชบาไพร3 มานสั

574145504 นางสาวุชตุมิา4 วรสนัต ์   (ทนุ)

574145505 นางสาวดวงกมล5 โภชนห์มืน่

574145506 นางสาวดวงฤทยั6 จนัทรอ์นิทร์

574145507 นางสาวทศันีย ์7 คาํใหญ่

574145508 นางสาวนฐัลยีา8 อ่อนเมอืง

574145509 นางสาวนิรชา9 เสน่หว์งศ์

574145510 นางสาวบษุกร10 บญุคน

574145511 นางสาวเบญจรตัน์11 เฉยสวสัดิ์

574145512 นางสาวพชัรี12 เพชรตกึ

574145514 นางสาวมนีตรา13 มาตยน์อก

574145515 นางสาวยุวดา14 งบัแสนสา    (ทนุ)

574145516 นางสาวระววิรรณ15 ขนัสงิห ์  (ทนุ)

574145517 นางสาววลิาสนิี16 ดวงจนัทร์

574145518 นางสาววไิลวรรณ17 อ่วมแสง

574145519 นางสาวศศิประภา18 จนีสนิธุ ์

574145520 นางสาวศศิวมิล19 รอดพน้

574145521 นางสาวศิรลิกัษณ์20 ม่วงมนั

574145522 นางสาวศุภลกัษณ์21 จะบาํรุง

574145523 นางสาวสมดิา22 อนิทรน์ิ่ม

574145524 นางสาวสุนิสา23 พ่วงสุข

574145525 นางสาวสุนิสา24 อนิทนู    (ทนุ)

574145526 นางสาวสุรรีตัน์25 เมฆอากาศ

574145527 นางสาวเสาวลกัษณ์26 ชุ่มจติต์

574145528 นางสาวอรทยั27 กิ่งจนัทร์

574145529 นางสาวอนิธุอร28 จาํเนียรสุข

574145530 นายเฉลมิพนธ์29 ชยัชนะมงคล

574145531 นายชนพฒัน์30 เมฆปัน้

574145532 นายวทิวฒัน์31 ศรเีมฆ    (ทนุ)

574145533 นายสุภสทิธิ์32 เขยีวงาม

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    4    28    325741-45/5 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-48/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574148501 นางสาวกนกพร1 ศิรเิพง็

574148502 นางสาวกมลวรรณ2 ทศันาลยั

574148504 นางสาวกลุชญา3 วงศพ์ึง่ไพบูลย์

574148505 นางสาวเกษรา4 ปญัญาหาญ   (ทนุ)

574148506 นางสาวขนิษฐา5 โพธิ์งาม

574148507 นางสาวจรินนัท ์6 สุขเกนิ

574148508 นางสาวชลติา7 พวงมาลี

574148509 นางสาวทพิวรรณ8 ศรบีวัสด

574148510 นางสาวธนิตตา9 นิ่มขยนั

574148511 นางสาวธญัญา10 หร่ายเรยีง

574148512 นางสาวธดิารตัน์11 ชมอนิทร์

574148513 นางสาวนงนุช12 มณเฑยีรทอง

574148514 นางสาวนฤมล13 มณเฑยีรทอง

574148515 นางสาวนุชนาฏ14 พมิพภ์ู

574148516 นางสาวปิยธดิา15 พณิวานิช

574148517 นางสาวเพชรชดุา16 เคหา

574148518 นางสาวภณิดา17 สนิชยั

574148519 นางสาวมนิตรา18 สตัยาธร

574148520 นางสาวยุวะดี19 ทองมา

574148521 นางสาวรตันต์กิาล20 หูทพิย์

574148522 นางสาววรรณพร21 บวัทพิย์

574148523 นางสาวสรญัญา22 ภญิโญ

574148524 นางสาวสุกญัญา23 ศรจีนัทร์

574148525 นางสาวสุชาดา24 ป้อมใหญ่

574148526 นางสาวสุภาวดี25 ผ่องแผว้

574148527 นางสาวสุภญิญา26 ลาวเพช็ร

574148528 นางสาวสุวลี27 ทองดเีวยีง

574148529 นางสาวเสาวลกัษณ์28 ชูแกว้

574148530 นางสาวอธชิา29 อนิทองแกว้

574148531 นางสาวอาภาภรณ์30 ฤกษง์าม

574148532 นางสาวอนิธุอร31 แกว้วเิศษ

574148533 นายณฐัวุฒิ32 สรอ้ยทอง

574148534 นายดลวสั33 โขมพตัร

574148535 นายลขิติ34 คาํเลยีว

574148536 นายวชัระพงษ์35 ชูชติ

574148537 นายสุทธพิงศ์36 จงเจรญิ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    5    31    365741-48/5 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-49/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

ชวีวทิยา อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574149501 นางสาวกนกพร1 สุวรรณชาติ

574149502 นางสาวกฤษณา2 อนินอ้ย    (ทนุ)

574149503 นางสาวกตัตกิา3 สุขประเสรฐิ

574149504 นางสาวเกศรา4 การกจิ

574149505 นางสาวจรยีา5 โคพลงั

574149506 นางสาวจนัทมิา6 ฤทธิ์ขนัธ์

574149507 นางสาวชญากาณฑ์7 คงกะเรยีน

574149508 นางสาวชตุกิาญจน์8 สรอ้ยนวม

574149509 นางสาวณราภรณ์9 บญุซอ้น

574149510 นางสาวณฐัวดี10 จนัทรโ์กมล

574149511 นางสาวณิชกลุ11 นอ้ยมี

574149512 นางสาวนิภาพร12 สุขวรรณ     (ทนุ)

574149513 นางสาวนุสรา13 ปลอ้งทอง

574149514 นางสาวปิยะวรรณ14 พจนปรญิญา

574149515 นางสาวผกามาศ15 ชอบคา้

574149516 นางสาวพจิติรา16 สุขสว่าง

574149517 นางสาวพมิพพ์กัตร์17 ไกยะวนิิจ

574149518 นางสาวแพรวนภา18 ชอบงาม

574149519 นางสาวมลัลกิา19 จนัทรา

574149520 นางสาวมาลยัทอง20 คาํนนท์

574149521 นางสาววชัรี21 เขยีวนอก

574149522 นางสาววจิติรา22 ชาวระนอง

574149523 นางสาวศรณิญา23 แอบตุร     (ทนุ)

574149524 นางสาวศิรริตัน์24 คชสงัข ์

574149525 นางสาวสริกิาญจน์25 มากเต

574149526 นางสาวสริพิชัชา26 เทศอน้

574149527 นางสาวสุธามาศ27 หม ัน่กจิ

574149528 นางสาวสุรยีพ์ร28 ทวนทอง

574149529 นางสาวอคัรมณี29 เขม็ทอง

574149530 นายเกรยีงศกัดิ์30 จาํปาทพิย ์   (ทนุ)

574149531 นางสาววาสนา31 โตสกลุ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    1    30    315741-49/5 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-80/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

เกษตรศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574180501 นางสาวขวญัฤทยั1 วรสิาร

574180502 นางสาวดาวเด่น2 กอพนัธ์

574180503 นางสาวพรพรรณ3 อนุนัทชยั

574180504 นางสาวภานุชนาฏ4 บญุซอิุ่ย

574180505 นางสาวมาหะมะ5 โตะยูโซะ

574180506 นางสาวรูสกตีี6 หะยสีะอ ิ   (ทนุ)

574180507 นางสาววนัเพญ็7 สองต่อ  (ทนุ)

574180508 นางสาวศนัสนีย์8 ทองเกดิ

574180509 นางสาวอรยิา9 สุขสาํราญ

574180510 นางสาวอญัมณี10 ปิดงาม

574180511 นายเกยีรตศิกัดิ์11 แพทยอ์ดพิงศ์

574180512 นายจริวฒัน์12 จนัทรไทย  (ทนุ)

574180513 นายณฐัชนน13 สายสนิท

574180514 นายทวศีกัดิ์14 ขาํจรงิ

574180515 นายธนวฒัน์15 สทีบัทมิ

574180516 นายธรีพล16 ศรสีมบูรณ์

574180517 นายธรีะพงษ์17 องอาจ

574180518 นายนเรศ18 อยุพอง

574180519 นายเบญจรงค์19 สุขสวสัดิ์

574180520 นายปิยะพงษ์20 พลนวน  (ทนุ)

574180521 นายศุภฤกษ์21 แป้นเหลอื

574180522 นายสหรฐั22 สุขเกื้อ   (ทนุ)

574180523 นายสนัตชิยั23 ผ่องพพิฒัน์

574180524 นายหตัภชยั24 ม ัน่หมาย

574180525 นายอบัดุลเลาะ25 ดาโอะ๊

574180526 นายอาแฟนดี26 ทแุวโวะ

574180527 นายเอกวุฒิ27 เทยีนทอง

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   17    10    275741-80/5 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-86/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การศึกษาปฐมวยั อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574186501 นางสาวกมลทพิย์1 จนิาหอ้ง

574186502 นางสาวกรองกาญน์2 สุทธะ

574186503 นางสาวกวนิธดิา3 พุ่มพวง

574186504 นางสาวกนัตก์นิษฐ์4 พูลสวสัดิ์

574186505 นางสาวกสุุมา5 ช่วยเดชะ

574186506 นางสาวจนัทนา6 สุขเอมโอฐ

574186507 นางสาวจามจรุี7 สงัขส์ง

574186508 นางสาวฉตัรพร8 อ่อนทว้ม

574186509 นางสาวชลดา9 ฉิมปราง

574186510 นางสาวซลัวานา10 เจะ๊กอ

574186511 นางสาวณฐัสุภา11 ท ัง่นาค

574186512 นางสาวดาวเด่น12 ก่อพนั

574186513 นางสาวธนิตา13 แกว้ถาวร

574186514 นางสาวธารารตัน์14 รอดบญุมา

574186515 นางสาวนภสัสร15 วฒันกลุ

574186516 นางสาวนลนิี16 ห่วงนาค

574186517 นางสาวนุชอนงค์17 โพทะเล

574186518 นางสาวเบญจรตัน์18 ผึ้งประสพพร

574186519 นางสาวปารวิรรณ19 ส่งเสรมิ

574186520 นางสาวพชัราภรณ์20 หอมแกว้

574186521 นางสาวพมิพพ์ศิา21 กลิน่ขจร

574186522 นางสาวไพรรนิทร์22 กา้นทองหลาง

574186523 นางสาวมณีวรรณ23 อนิแหยม

574186524 นางสาวรตมิา24 สปูีน

574186525 นางสาววธดิา25 บญุพทิกัษ์

574186526 นางสาววราพร26 ล ํา้เลศิ

574186527 นางสาววลัภา27 มอืสนัทดั

574186528 นางสาวศิรชิล28 เวชเพิม่

574186529 นางสาวศิรมิาภรณ์29 โชตชิยักาญจน์

574186530 นางสาวศุภลกัษณ์30 อํา่มา

574186531 นางสาวสุณิสา31 สุดภกัดี

574186532 นางสาวสุวนนัท ์32 แพเกดิ

574186533 นางสาวเสาวนีย์33 อิม่คลา้ย

574186534 นางสาวอทติยิา34 วรกล ัน่

574186535 นางสาวอภญิญา35 โยคี

574186536 นางสาวอมุาพร36 ชาญชยัสทิธกิลุ

574186537 นางสาวอษุณี37 วนัเตม็

574186538 นางสาววภิาวี38 ภมุมติ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    1    37    385741-86/5 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-86/6

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การศึกษาปฐมวยั อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574186601 นางสาวกชกร1 รอดยิ้ม

574186602 นางสาวกรรณิกา2 นวมนิ่ม

574186603 นางสาวกฤษณา3 ขาํสอาด

574186604 นางสาวกญัญารตัน์4 วชิยัดษิฐ

574186605 นางสาวกาญจนา5 คลงันิพติร

574186606 นางสาวแกว้อมัพร6 สุทศัน์

574186607 นางสาวจนัทรเ์พญ็7 อาจประดษิฐ์

574186608 นางสาวจารยี ์8 ศรสุีขแกว้

574186609 นางสาวจติตมิา9 บตุรเคยีง

574186610 นางสาวชนญัธดิา10 พุ่มจนัทร์

574186611 นางสาวชตุนินัท ์11 อนิอาจ

574186612 นางสาวณฐัฐาพร12 ยิ้มเยาะ

574186613 นางสาวทชัชภร13 ศรเีบญจวรรณ

574186614 นางสาวธรรมพร14 ลิ้มฮ่งเคี้ยง

574186615 นางสาวธชิากร15 สุขใจ

574186616 นางสาวนฤมล16 สุวรรณประทมุ

574186617 นางสาวนิตยา17 อลุมาน

574186618 นางสาวนํา้ทพิย์18 เจมิจนัทร์

574186619 นางสาวปณฐัดา19 หลวงฤทธิ์

574186620 นางสาวพรฐติา20 พนัธส์าํโรง

574186621 นางสาวพชิชากร21 มมีาก

574186622 นางสาวแพรพรรณ22 นามสละ

574186623 นางสาวไพรวลนิ23 หวงัรกั

574186624 นางสาวมลธริา24 เผอืกแดง

574186625 นางสาวรุ่งทวิา25 รงัสยิานุพงศ ์  (ทนุ)

574186626 นางสาววรรณิษา26 เม่งพดั

574186627 นางสาววนัทนีย์27 สงัขม์ติร

574186628 นางสาวศศิวมิล28 เทยีนภู่

574186629 นางสาวศิรนินัทร์29 จนัทรศร

574186630 นางสาวศิรวิรรณ30 ทบัทวี

574186631 นางสาวสมชัชา31 กลิน่ชื่น

574186632 นางสาวสุทศิา32 ผวิอ่อน

574186633 นางสาวสุวรรณา33 แสงศิลา

574186634 นางสาวเสาวลกัษณ์34 ดเีลศิ

574186635 นางสาวอนงคน์าถ35 เปลีย่นสี

574186636 นางสาวอภสิรา36 แยม้ครา้ม

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    0    36    365741-86/6 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-89/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.ธาํรงค ์บญุพรหม

ปกติ

ลาํดบั

พลศึกษา อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574189501 นางสาวกนกพร1 ลสีกลุ

574189502 นางสาวจฑุาทพิย์2 ศรสุีระ

574189503 นางสาวชลธชิา3 สรอ้ยทอง

574189504 นางสาวธญัยธรณ์4 กิ่งแกว้

574189505 นางสาวธนัยาพร5 บญุยนื

574189506 นางสาวนภวรรณ6 แท่นทพิย์

574189507 นางสาวบษุกร7 สว่างใจ

574189508 นางสาวปนดัดา8 กลา้เกดิ

574189509 นางสาวปนิดา9 ฤกษง์าม

574189510 นางสาวปวณีา10 มเีทยีน

574189511 นางสาวเมธนินัท ์11 ทองแพน

574189512 นางสาวรุ่งทวิา12 เทยีมอทุยั

574189513 นางสาวรุ่งเรอืง13 เฉลมิรตัน์

574189514 นางสาวสุมาลี14 เทยีนทอง

574189515 นางสาวอรวรา15 ทพิยพ์รวงษ์

574189516 นางสาวอรอมุา16 สม้โอหวาน

574189517 นายกฤษณะ17 ทองคลา้ย

574189518 นายคณาธปิ18 มามสุีข

574189519 นายจริายุ19 นกแกว้

574189520 นายเชษฐา20 นิลนวล

574189521 นายณฤทธิ์21 นุ่มฉาว

574189522 นายณฐักติติ์22 ลาวทอง

574189523 นายดุจเทพ23 กองแกว้

574189524 นายธนิตย์24 ลขิติศาตราพร   (ทนุ)

574189525 นายธรีวฒัน์25 แกว้สมัฤทธิ์  (ทนุ)

574189526 นายธรีวฒัน์26 เปลง่แสง

574189527 นายธรีวุฒิ27 สงัสวสัดิ์

574189528 นายธรีะ28 ปกักิ่งเมอืง

574189529 นายนคเรศ29 หว่างชูเชื้อ

574189530 นายนรนิทร30 คุณสาร

574189531 นายนิวฒัน์31 นุชเนตร

574189532 นายบาํรุงราษฎร์32 ไชยเวช

574189533 นายปรญิญา33 ปิวถิะ

574189534 นายพลากร34 ไชยชาย

574189535 นายพฒันา35 ศรสีมบรูณ์

574189536 นายพรีวตัิ36 สงิหโ์ตแกว้

574189537 นายพฒุพิงศ์37 แสงหริญั

574189538 นายพูนศกัดิ์38 มากศรี

574189539 นายภาณุกร39 มะเลยีบ

574189540 นายเรอืงฤทธิ์40 โคตรนาวงั

574189541 นายวรุตม ์41 ชมชูชื่น

574189542 นายวศิิษฏ์42 ตัง้วงศ์

574189543 นายวรีะศกัดิ์43 ทุ่งไทยสงค์

574189544 นายศรนเรศ44 กลิน่แกว้

574189545 นายศิรสัธร45 เงนิทอง



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5741-89/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.ธาํรงค ์บญุพรหม

ปกติ

ลาํดบั

พลศึกษา อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574189546 นายศิรชิยั46 ศรวีงษ์

574189547 นายศุภกร47 วนัไกล

574189548 นายศุภกติ48 สนิทสตรี

574189549 นายสถาพร49 อน้ทอง

574189550 นายสริวิฒัน์50 แกว้แก่น

574189551 นายสุทธวยี ์51 ใจสงดั

574189552 นายสุรพศั52 กจิประมงค์

574189553 นายสุรศกัดิ์53 เพง็จนัทร์

574189554 นายสุรเชษฐ์54 ลยุภูมปิระสทิธิ์

574189555 นายอนนัตชยั55 เขม็นาค

574189556 นายอภสิทิธิ์56 พุ่มไสว

574189557 นายอาํนาจ57 วงคป์ระเสรฐิ

574189558 นายอบิรอฮมิ58 อาแด   (ทนุ)

574189559 นายเอกลกัษณ์59 โอจารุทพิย์

574189561 นายชยัวฒัน์60 ศิรมิงคล

574189562 นายสงกรานต์61 ปาปจัฉิม

574189563 นายเจษฎา62 ฤทธิ์เดชบญุ

574189564 นางสาวกนิษฐา63 โพชนุกูล

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   46    17    635741-89/5 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-32/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหาร อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574232001 นางสาวกลัยกร1 ธรรมเนียม

574232002 นางสาวกาญจนา2 ดวงแกว้

574232003 นางสาวจไุรรตัน์3 เจรญิสุข

574232004 นางสาวชรนิรตัน์4 ภูทองเงนิ

574232005 นางสาวดวงหทยั5 บวัสด

574232006 นางสาวธารณีิ6 แซ่กว๊ย

574232007 นางสาวธดิาวรรณ7 วงัอาษา

574232008 นางสาวนุสบา8 ธรีะกลุ

574232009 นางสาวปฐมพร9 เขม็เงนิ

574232010 นางสาวผกาวลนิ10 พวงแกว้

574232011 นางสาวพมิลพรรณ11 เปรุนาวนิ

574232012 นางสาวภทัรภร12 อาจหาญ

574232013 นางสาวรุ่งสนิี13 บญุมี

574232014 นางสาววชิาดา14 มนทอง

574232015 นางสาวศิรลิกัษณ์15 คงสวสัดิ์

574232016 นางสาวสลลิทพิย์16 ศรสุีธรรม

574232017 นางสาวสริลิกัษณ์17 บญุนาค

574232018 นางสาวโสภาพรรณ18 สะลชิะ

574232019 นางสาวอชัราภรณ์19 หลาํรอด

574232020 นางสาวไอรดา20 สาํราญรื่น

574232021 นายกฤตกร21 หาญชา้ง

574232022 นายกฤษณะ22 ศกัดิ์นภาพรเลศิ

574232023 นายจริเมธ23 หาญชยัเวธน์

574232024 นายชลทติย์24 ยนิดสุีข

574232025 นายชาครติ25 ศรเีครอื

574232026 นายโชคชยั26 บญุศิริ

574232027 นายเซง้27 แซ่สง

574232028 นายธรีพงศ์28 ขาวผ่อง

574232029 นายพงศกร29 เพชรแอน

574232030 นายพชร30 ชาญเฉลยีว

574232031 นายภูรนิทร์31 เชดิฉ่ิง

574232032 นายโรจนศกัดิ์32 สตีาล

574232033 นายฤทธริงค์33 ชื่อเสยีง

574232034 นายวจันก์ร34 วชิยั

574232035 นายวรีภทัร35 บญุชู

574232036 นายวรีะยุทธ36 จนัทรเ์จรญิ

574232037 นายสนัติ37 แซ่โซง้

574232038 นายสุธารกัษ์38 พลจนัทร์

574232039 นายอจัฉรยิะ39 คล ํา้วลิยั

574232040 นายธรีภทัร40 เดชเพชร

574232041 นายนราธปิ41 โกย๋อมร

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   21    20    415742-32/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-42/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

อาหารและโภชนาการประยุกต์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574242001 นางสาวกชกร1 สุวรรณรตัน์

574242002 นางสาวกชนนัท์2 วดัสว่าง

574242003 นางสาวกชพร3 สุนทรภกัดี

574242004 นางสาวขวญัชนก4 วสิทิธิ์ศิลป์

574242005 นางสาวแคทลยีา5 บาเมรท์

574242006 นางสาวจรีาพร6 เทพดนตรี

574242007 นางสาวชนิกานต์7 พูนนุช

574242008 นางสาวฐติยิา8 ไชยชนิ

574242009 นางสาวณฎัฐา9 ศรมี่วง

574242010 นางสาวณฐัธดิา10 จรสัศรี

574242011 นางสาวณฐัธดิา11 ชื่นใจ

574242012 นางสาวณฐัธดิา12 เตยีงต ัง้

574242013 นางสาวณฐัมล13 นาคประดบั

574242014 นางสาวดวงแกว้14 ผ่องจนิดา

574242015 นางสาวเดอืนรุ่ง15 เกตเุทศ

574242016 นางสาวธดิารตัน์16 แกว้คง

574242017 นางสาวธดิารตัน์17 บญุมา

574242018 นางสาวนภสกร18 ภูมเรศ

574242019 นางสาวนุศรา19 สบืทรพัย์

574242020 นางสาวเบญจมาศ20 รกัษสุ์ทธิ์

574242021 นางสาวพรรณนารา21 นาคอ่อน

574242022 นางสาวพชิชากร22 มมีาก

574242023 นางสาวแพรฬลอย23 อนัสนธิ์

574242024 นางสาวภรณฑ์ติติ24 ป้อมปราณี

574242025 นางสาวลลติภทัร25 กระต่ายทอง

574242026 นางสาววรรณา26 แสงพลบ

574242027 นางสาววชัรี27 ใจงาม

574242028 นางสาวศรณัยา28 อภชิาตชิาญชยั

574242029 นางสาวศศิมา29 ศรวีเิศษ

574242030 นางสาวศิรนินัท ์30 ละมลุพจน์

574242031 นางสาวศิรนิาฏ31 สุขโข

574242032 นางสาวศิรภิาพรรณ32 เครอืฟ้า

574242033 นางสาวสกลุรตัน์33 ผดุงผล

574242034 นางสาวสารณีิ34 มาคาํ

574242035 นางสาวสุกานดา35 ขนุติ

574242036 นางสาวสุชญัญา36 ดบิทพิย์

574242037 นางสาวสุดารตัน์37 แซ่ลิ้ม

574242038 นางสาวสุดารตัน์38 บตุรพุ่ม

574242039 นางสาวสุธวิรรณ39 รตันพทิกัษ์

574242040 นางสาวสุธรีา40 มาคาํ

574242041 นางสาวสุภาวดี41 กจิสวสัดิ์

574242042 นางสาวอนงคน์าถ42 เจตจนัทร์

574242043 นางสาวอภญิญา43 โยคี

574242044 นางสาวอมติา44 เพชรประดบั

574242045 นางสาวอาภสัรา45 แกว้บวัผนั



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-42/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

อาหารและโภชนาการประยุกต์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574242046 นายกมล46 สว่างอารมณ์

574242047 นายกฤษณะ47 แซ่โหงว

574242048 นายจกัรวาล48 โพธิ์ทอง

574242049 นายฉตัรชยั49 ทองสมัฤทธิ์

574242050 นายชยัณรงค์50 เกดิพรอ้ม

574242051 นายชณุหเกษม51 บญุนาค

574242052 นายณฐัพล52 แจง้เรอืง

574242054 นายธนวนิท ์53 วงษส์วสัดิ์

574242055 นายธาราเวทย์54 อภยัพนัธ์

574242056 นายบรุพล55 ชาตไิทย

574242057 นายประพล56 สสุีขกลาง

574242058 นายพงศธร57 ดอกจนัทร์

574242059 นายภาณุวฒัน์58 นาคเจรญิ

574242060 นายุศุภชยั59 เตชะพฒันา

574242061 นายสขิเรศวร์60 ตัง้ฤทยัภกัดิ์

574242062 นายสทิธพิงษ์61 สว่างอารมณ์

574242063 นายสทิธพิล62 โชยา

574242064 นายอกนิษฐ์63 มติรดี

574242065 นายอภวิฒัน์64 บญุปลอด

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   19    45    645742-42/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-44/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

วทิยาการคอมพวิเตอร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574244101 นางสาวกรกนก1 ไกรเพิม่

574244102 นางสาวกลุจริา2 สริแิสงจนัทร์

574244103 นางสาวณฐัวศา3 บญุโพธิ์แกว้

574244104 นางสาวธวลัรตัน์4 แพทยจ์ะเกร็ง

574244105 นางสาวธดิารตัน์5 หาลี

574244106 นางสาวนิลาวรรณ6 บญุสนิ

574244107 นางสาวปรชัญา7 กาลวงศ์

574244109 นางสาวศุภสิรา8 ภงิคารวฒัน์

574244110 นางสาวสุนิษา9 ชมุแสง

574244111 นางสาวอรวรรณ10 ไกรวลิาศ

574244112 นายกาญจนศกัดิ์11 ม ัง่มี

574244113 นายกติติ12 ม่วงไหมทอง

574244114 นายจริพสั13 จติตก์ารุณย์

574244115 นายชโย14 เสยีงกลอ่ม

574244116 นายณภทัร15 สรอ้ยสมัพนัธ์

574244117 นายณฐัพล16 บญุมาก

574244118 นายธนกาญจน์17 เดชชอ้ย

574244119 นายธนพฒัน์18 กลุพงษ์

574244120 นายธวชัชยั19 เผอืกรกัษา

574244121 นายธาราวทิย์20 อนนัตเจรญิ

574244122 นายปภงักร21 สุรณาภรณช์ยั

574244123 นายปิยพนธ์22 กองกํา่

574244124 นายพรภทัร23 จริา

574244125 นายพฒันายุ24 สุวนนัท ์

574244126 นายภชุงค์25 จนัทรรงัศรี

574244127 นายยุทธนาวี26 แมน้เมฆ

574244128 นายเรวตั27 เพชรพรรณงาม

574244129 นายวชัระพงษ์28 ชูชติ

574244130 นายวริยิะ29 นิลรตัน์

574244131 นายศรายุทธ30 งามคง

574244132 นายศกัดิ์รนิทร์31 แท่นแกว้

574244133 นายสยุมภู32 คลา้ยคลงึ

574244134 นายสทิธริตัน์33 พมิมะรตัน์

574244135 นายสุธาวฒัน์34 ตวีี

574244136 นายอตพิงค์35 บรสุิทธิ์

574244137 นายอภสิทิธิ์36 คาํวอน

574244138 นายอทิธชิยั37 ชูผล

574244139 นายเอกลกัษณ์38 โอจารุทพิย์

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   28    10    385742-44/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-44/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

วทิยาการคอมพวิเตอร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574244201 นางสาวกญัญารตัน์1 คะเชนชาติ

574244202 นางสาวชญัญานุช2 ประถมทอง

574244203 นางสาวณฐัดิา3 นิ่มขาํ

574244204 นางสาวธดิารตัน์4 ผลไพศาลศกัดิ์

574244205 นางสาวนภาวรรณ5 กาํไลแกว้

574244206 นางสาวเบญจมาศ6 กฎุพีานทอง

574244207 นางสาวปรยีานุช7 กระต่ายทอง

574244208 นางสาววมิลรตัน์8 จนัทรแ์ดง

574244209 นางสาวสวิลี9 พุ่มแกว้

574244210 นางสาวสุภาพร10 เปรมประเสรฐิ

574244211 นายกมัปนาท11 พจนวเิศษ

574244212 นายกติติ12 คล ํา้ชื่น

574244213 นายกติตธิชั13 มิง่ขวญั

574244214 นายฉตัรมงคล14 อารยีร์กัษ์

574244215 นายญาโณทยั15 ซงัธาดา

574244216 นายณฎัฐากร16 ชลภาพ

574244217 นายทศวรรษ17 ผลวเิศษพรสุข

574244218 นายธนพล18 คุรุรตันเ์ภสชั

574244219 นายธนากร19 สเีลี้ยง

574244220 นายธญัชนิต20 เลศิเกยีรตกิลุ

574244221 นายนฐัพงษ์21 แจ่มจาํรสั

574244222 นายปฐัพ์22 อยู่พพิฒัน์

574244223 นายปิยะณฐั23 แสงประไพ

574244224 นายพศิน24 องิปญัจลาภ

574244225 นายภาณุพงศ์25 คลงัแกว้

574244226 นายยุทธนา26 แตเ้จรญิ

574244227 นายรุ่งรตันะ27 นวสุชาติ

574244228 นายวชัระ28 อมัพวนั

574244229 นายวฒันา29 เจรจา

574244230 นายศรนัพฒัน์30 เทพไพรสณฑ์

574244231 นายศรายุทธ31 สดีอกบวบ

574244232 นายศุภกจิ32 ชานมณีรตัน์

574244233 นายสหสัวรรษ33 กจิวรีวุฒิ

574244234 นายสุทธศิกัดิ์34 นิ่มมา

574244235 นายสุรสทิธิ์35 อาบทอง

574244236 นายอนนัตวฒัน์36 ประดษิฐพ์งษ์

574244237 นายอษัฎากรณ์37 ขนัตี

574244238 นายเอกชยั38 พุ่มสอน

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   28    10    385742-44/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-44/E

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

วทิยาการคอมพวิเตอร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574244501 นายธนิตพงศ์1 วจันไกรโรจน์

574244502 นายบารมี2 โพธิ์เจรญิ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    2     0     25742-44/E ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-51/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574251001 นางสาวกมลชนก1 แสงเงนิ

574251003 นางสาวกานดา2 ฤกษม์ี

574251004 นางสาวนราภรณ์3 สนิสรณ์

574251005 นางสาวนาราภทัร4 ชา้งสี

574251006 นางสาวนํา้ฝน5 ปญัจเมธสีกลุ

574251007 นางสาวปนดัดา6 กลา้เกดิ

574251008 นางสาวพจนนัท์7 ระเบยีบ

574251009 นางสาวพจมาลย์8 จนัทรอ์าจ

574251010 นางสาวไพลนิ9 แซ่เตยี

574251011 นางสาวภทัราวดี10 วดัรดั

574251012 นางสาวศิรริตัน์11 พนิิจโคกกรวด

574251013 นางสาวอโณทยั12 อยู่สุข

574251014 นายเกรกิฤทธิ์13 สงัสุข

574251015 นายเกยีรตศิกัดิ์14 ทองพทิกัษ์

574251016 นายครนิทร์15 อนิทสมมตุิ

574251017 นายชาลี16 หลาํรอด

574251018 นายชาํนาญ17 สรอ้ยทอง

574251019 นายณฐัพล18 ฝกัแก่นจนัทร์

574251020 นายณฐัพล19 เสอืเฒ่า

574251021 นายดุรงคฤ์ทธิ์20 ช่างเกตุ

574251022 นายธงชยั21 แยม้ถนอม

574251023 นายธณฤทธิ์22 หลกัเมอืง

574251024 นายธนกร23 แสงประสทิธิ์

574251025 นายธนทั24 สมสกลุ

574251026 นายบญุเลศิ25 คงเจรญิ

574251027 นายเบญจพจน์26 เทศแสวง

574251028 นายปรชัญา27 วดัวลิยั

574251029 นายพงษด์นยั28 จอืเหลยีง

574251030 นายพลวตั29 คงศกัดิ์

574251031 นายพพิฒัน์30 พึง่พนัธ์

574251032 นายภทัราวุธ31 คงกระพนัธ์

574251033 นายมงคล32 ม่วงรอด

574251034 นายมงคล33 เสง็สาลี

574251035 นายมณฑล34 คาํบดุดา

574251036 นายเมธี35 ยะรงัสี

574251037 นายยศกร36 นิลดาํ

574251038 นายยุทธนา37 สุขวงค์

574251039 นายวสนัต์38 สุขหอม

574251040 นายวชิาพล39 นลนิคนัธกลุ

574251041 นายวเิชยีร40 ฉววีนั

574251042 นายวรีภทัร41 เอีย่มสาํอางค์

574251043 นายวุฒชิยั42 จนัทรน์าม

574251044 นายศรณัยู43 สดเีดช

574251045 นายศราวุธ44 แควเวยีง

574251046 นายศิรทชั45 มณีโชคชยั



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-51/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574251047 นายศุภกติติ์46 สวนโต

574251048 นายสายชล47 สุวรรณศิริ

574251049 นายสุวฒัน์48 ไกรจติต์

574251051 นายอดศิกัดิ์49 กจิสมทุร

574251052 นายอนุวตั50 ยิ้มใย

574251053 นายอภนิทัธ์51 บญุมาก

574251054 นายอสิรพงศ์52 สงัขศิ์รกิลุ

574251055 นายอกุฤษฎ์53 ปานยิ้ม

574251056 นายอเุทน54 แสงทอง

574251057 นายเอกรนิทร์55 สงัขพ์รหม

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   43    12    555742-51/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-53/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

เทคโนโลยไีฟฟ้า อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574253101 นางสาวรศัมี1 ชูพนัธ์

574253102 นางสาวอรสิรา2 สุขเอีย่ม

574253103 นางสาวอจัฉรา3 ชูพนัธ์

574253104 นายกฤษณพล4 เครอืวณิชธรรม

574253105 นายกติตลิกัษ์5 กล ํา่ทอง

574253106 นายคมสนั6 ศรสุีวรรณ

574253107 นายจารุพงค์7 จตัตามาศ

574253108 นายจริายุส8 บญุใหญ่

574253109 นายฉตัรนิ9 แสนยอดคาํ

574253110 นายชโลทร10 หลเีหลม็

574253111 นายณฐัพล11 ป่ินสกลุ

574253112 นายณฐัวตัร12 ลาภแกว้

574253113 นายถริวฒัน์13 นิลกลดั

574253114 นายธงไชย14 คาํหอม

574253115 นายธนพล15 กมลคร

574253116 นายธนภทัร16 พูลผล

574253117 นายธนวฒัน์17 นาคนอ้ย

574253118 นายธนาฤทธิ์18 วงษน์อ้ย

574253119 นายธรีวุฒิ19 แดงมณี

574253120 นายนนทวชัร์20 เจยีรจริะธกิลุ

574253121 นายนพสทิธิ์21 สนิธุรกัษ์

574253122 นายปฎภิาน22 วสุพนวุฒพิงศ์

574253123 นายปรเมศ23 วเิชยีรราชยั

574253124 นายพงศธร24 รตันบญุส่ง

574253125 นายพรพศิณุ25 ศรมีาลา

574253126 นายพชิยั26 เกดิลาภ

574253127 นายภทัราวุธ27 นํา้จนัทร์

574253128 นายมานิตย์28 เนียมเงนิ

574253129 นายรตันตรยั29 เหลก็ไหล

574253130 นายวสนัต์30 สระเขยีว

574253131 นายววิรรธน์31 เกตคุอย

574253132 นายวุฒชิยั32 เบญ็จศิล

574253133 นายศกัรนิทร์33 แสนสุข

574253135 นายสหรฐั34 ใจดี

574253136 นายสทิธเิดช35 ทฆีะกร

574253137 นายสุธากร36 รุ่งนฤทยั

574253138 นายสุรศกัดิ์37 อมัพลิาศรยั

574253139 นายอนุชา38 บญุมา

574253140 นายอนุวรรตน์39 สะคุนา

574253141 นายอภสิทิธิ์40 ชูชื่น

574253142 นายเอกรนิทร์41 ศรสุีวรรณ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   38     3    415742-53/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-53/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

เทคโนโลยไีฟฟ้า อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574253201 นายกรรชยั1 ตาลใช ้

574253202 นายกฤษณะ2 เขยีวชะอุ่ม

574253203 นายกติติ์วนนัต์3 สมสุวรรณ์

574253204 นายจกัรกฤต4 แช่มชื่น

574253205 นายจริวฒัน์5 จนัทรล์าด

574253206 นายจริาวุฒิ6 เพชรนิล

574253207 นายชลชั7 สภีทัรมงคล

574253208 นายณฐัพล8 ดว้งสววัดิ์

574253209 นายณฐัพล9 สาบาล

574253210 นายณฐัพล10 สุดสอาด

574253211 นายณฐัภทัร11 ชาฌรงัศรี

574253212 นายณฐัวุฒิ12 พรรณร์ายน์

574253213 นายธงชยั13 ผวิผ่อง

574253214 นายธนกฤต14 คุม้สมบูรณ์

574253215 นายธนพล15 ทศัมี

574253216 นายธนภูมิ16 โคนาหาญ

574253217 นายธนวตัร17 เรอืงสว่าง

574253218 นายธวชัชยั18 ลอ้แกว้มณี

574253219 นายธรีเมธ19 ศกัดิ์ภริมย์

574253220 นายนพพร20 สนิเมอืง

574253221 นายนฐัพล21 จนัทรต์าด

574253222 นายปรญิญา22 ว่องไววุฒิ

574253223 นายปิยวฒัน์23 อยู่สุข

574253224 นายพงษธ์ร24 ลาภพูนนิวฒัน์

574253225 นายพากร25 เตม็คอน

574253226 นายพพิฒัน์26 พูลสวสัดิ์

574253227 นายภูวดล27 ประสพเนตร์

574253228 นายรฐัภูมิ28 สวนนา

574253229 นายวรเมธ29 เจรญิภกัดี

574253230 นายวสุพล30 บรรเทาทคุตะ

574253231 นายวรีะศกัดิ์31 นกงาม

574253232 นายศุภวฒัน์32 ป้องศรี

574253233 นายสรกฤช33 เหนี่ยวพึง่

574253235 นายสุภสทิธิ์34 เขยีวงาม

574253236 นายอดุลย์35 ดว้งสวสัดิ์

574253237 นายอนุชติ36 นกงาม

574253238 นายอนุวฒัน์37 โคแล   (ทนุ)

574253239 นายอภสิทิธิ์38 สาสอน

574253240 นายเอกสทิธิ์39 ชื่นจติ

574253241 นายเอกสทิธิ์40 เรอืงศรี

574253242 นายโอภาส41 พูลสวสัดิ์

574253243 นายสริชิยั42 กลา้หาญ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   42     0    425742-53/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-56/0

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574256101 นายนพรตัน์1 เกยีรตไิกร

574256102 นายสหรชัต์2 เอกวฒันเมธี

574256103 นายอนุกูล3 โคตรสขงึ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    3     0     35742-56/0 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-56/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574256001 นางสาวณฐัสุดา1 หวงัคลี่

574256002 นางสาวธญัชนก2 เปียรกัใคร่

574256003 นางสาวนิตา3 ยอดแกว้

574256004 นางสาวพรพมิล4 สนสาขา

574256005 นางสาวอรปรยีา5 สุขนุ่ม

574256006 นายจริะพงษ์6 วรรณกจิ

574256007 นายฉลองรตัน์7 จลุมวีงษ์

574256008 นายชวลติ8 ขนัโฮม

574256009 นายฐติภิูมิ9 คาํแหงพล

574256010 นายธชัชยั10 สมสุกล

574256011 นายธรีะศกัดิ์11 สงิหเ์ลก็

574256012 นายภานุวฒัน์12 พละมาตร

574256013 นายเมธี13 ศรอีนิทร์

574256014 นายยุทธนา14 สาระพนั

574256015 นายวฒันา15 มแียม้

574256016 นายสมตัถ์16 แสนยอดคาํ

574256017 นายสทิธชิยั17 เฉียวเฉ่ง

574256018 นายสุรเดช18 นาควงค์

574256019 นายสุวสนัต์19 อนิทรส์วสัดิ์

574256020 นายอศัวนิ20 ทองแดง

574256021 นายอดุม21 รอดขนัเมอืง

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   16     5    215742-56/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-57/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574257001 นางสาวกนกกร1 เรยีบรอ้ย

574257002 นางสาวฐานิต2 ตน้สาลี

574257003 นางสาวฐติมิา3 พน้ภยั     (ทนุ)

574257004 นางสาวฐติมิา4 สุทธจิติร

574257005 นางสาวณฏัฐธดิา5 ขาํสวสัดิ์

574257006 นางสาวดวงกมล6 หลนิลาโภ

574257007 นางสาวทศันีย ์7 ยอดยอ้ย

574257008 นางสาวบศุรนิทร์8 ทองมี

574257009 นางสาวปทัมาพร9 เพง็สว่าง

574257010 นางสาวปารฉิตัร10 คชพนัธ์

574257011 นางสาวปิยมน11 กลิน่ตระลบ

574257012 นางสาวผการตัน์12 ปานช่วย

574257013 นางสาวพรนิภา13 ลอ้มนอ้ย

574257014 นางสาวแพรววรรณ14 สว่างพภิพ

574257015 นางสาวรุง้ตะวนั15 บญุเรอืง

574257016 นางสาววรรณวภิา16 ร่วมชาติ

574257017 นางสาววภิาดา17 แสงปาน

574257018 นางสาวศศิวมิล18 ช่วยทกุขเ์พือ่น

574257019 นางสาวศิรวิรรณ19 ปกัษนิ

574257020 นางสาวสริพิรรณ20 ปรงีาม

574257021 นางสาวสริวิรรณ21 เพชรวงศ์

574257022 นางสาวสุดารตัน์22 วรรณทอง

574257023 นางสาวสุวรรณา23 เนียมทอง

574257024 นางสาวอนุสรา24 กาลพฒัน์

574257025 นางสาวอจัฉรา25 เพญ็สมบูรณ์

574257026 นางสาวอจัฉรา26 อยุยาหาญ

574257027 นางสาวอสิรญิา27 แตงโช

574257028 นายกฤตนยั28 กลิน่มาลยั

574257029 นายกฤตนยั29 บวัทอง

574257030 นายกฤตเมธ30 นิยะกจิ

574257031 นายขจร31 วงษสุ์วรรณ์

574257032 นายจริยุทธ์32 แกว้วมิล

574257033 นายจริศกัดิ์ชยั33 อทุยัทอง

574257034 นายจริายุ34 แสนสุข

574257035 นายเจตวทิย์35 เนียมเกต

574257036 นายเจษฎา36 ม่วงทอง

574257037 นายชยุตรา37 กาํปัน่ทอง

574257038 นายชยัชนะ38 เสตรา

574257039 นายชยัวุฒิ39 มขุเสอื

574257040 นายชษิณุพงศ์40 ทวนทอง

574257041 นายชมุพล41 ครีวีรรณ

574257042 นายณฐัพงษ์42 บาํรุงใจ

574257043 นายณฐัพล43 เกษบรรจง

574257044 นายณฐัภทัร44 โหงวเกดิ

574257045 นายณฐัวุฒิ45 ศุภสทิธิ์โสภาคย์



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-57/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574257047 นายทศพล46 วงษาลาภ

574257048 นายธนพล47 หุ่นงาม

574257049 นายนพดล48 มอญเมย

574257050 นายนพรตัน์49 ประกอบปราณ

574257051 นายนทัธี50 กนัตงักลุ

574257052 นายนิวตัน์51 จรีะภา

574257053 นายบญุญฤทธิ์52 ทองสุข

574257054 นายพงศส์วสัดิ์53 แสงอนิทร์

574257055 นายพงษส์ทิธิ์54 ปาวสกลุ

574257056 นายพฤกษ์55 เทยีนทอง

574257057 นายพทัธดนณ์56 ถวลิหวล

574257058 นายพริชัย์57 นิลดาํ

574257059 นายภาณุวฒัน์58 โตต้อบ

574257060 นายภาณุวฒัน์59 วงศด์าํเนิน

574257061 นายภูมนิทร์60 บดัวมิารชยั

574257062 นายเมธา61 จนัทรชู์กลิน่

574257063 นายวรุต62 บญุใหญ่

574257064 นายวรีศกัดิ์63 หนิทอง

574257065 นายศุภชยั64 ป่าไลย์

574257066 นายสมภพ65 ทองเยน็

574257067 นายสรวศิ66 เมฆชะอุ่ม

574257068 นายสทิธกิร67 ณ ระนอง

574257069 นายสุทธพิงษ์68 ศรนารายณ์

574257070 นายเสกสรรค์69 สนีวล

574257071 นายอรรถพร70 เพช็รรตัน์

574257072 นายอลงกรณ์71 จวีะ

574257073 นายเอกวทิย์72 เทยีนทอง

574257074 นายสรอรรถ73 ธญัญาผล

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   46    27    735742-57/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-61/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

สตัวศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574261001 นางสาวกนัทมิา1 มิง่เจรญิ

574261002 นางสาวจนัทรธ์มิา2 กาวุธ

574261003 นางสาวชนญัญา3 พวงนอ้ย

574261004 นางสาวชตุมิา4 เหงีย่มแจ่ม

574261005 นางสาวณฐัณิชา5 เลาหป์ระเสรฐิ

574261006 นางสาวทพิยอกัษร6 รุ่งโรจน์

574261007 นางสาวนฤมล7 แสงพรม

574261008 นางสาวนาถธยีา8 บญุมี

574261009 นางสาวผกามาศ9 ยิง่ยนต์

574261010 นางสาวพรพพิฒัน์10 อนิทรดษิฐ์

574261011 นางสาวพมิประพา11 มานพวงษ์

574261012 นางสาวมณีนุช12 ถมยา

574261013 นางสาวยิง่ลกัษณ์13 ศรจีนัทร์

574261014 นางสาววราภรณ์14 บษุยพนิิจ

574261015 นางสาววภิาพร15 เอีย่มเมอืง

574261016 นางสาวศิรพิร16 สงฆม์สุีข

574261017 นางสาวสุพรรษา17 มุ่งก่อกลาง

574261018 นางสาวเสาวลกัษณ์18 เอกวรรณงั

574261019 นางสาวอรพนิ19 ไชยวงศ์

574261020 นางสาวอญัชลี20 คาํวนั

574261021 นายกรวทิย์21 พึง่แรง

574261022 นายเกรกิชยั22 พลายบวั

574261023 นายขจรศกัดิ์23 ควรยิ้ม

574261024 นายคณาวุฒิ24 จนัทรท์อง

574261025 นายจริกติติ์25 จนัทวี

574261026 นายเฉลมิพร26 นิลหอ้ย

574261027 นายชยัอนนัต์27 ทกุขว์นิาศ

574261028 นายชูศกัดิ์28 ชุ่มจติต์

574261029 นายโชคมณี29 วงคค์าํ

574261030 นายฐติิ30 แซ่ต ัน้

574261031 นายณชัพล31 อยู่ทองคาํ    (ทนุ)

574261032 นายณฐัพร32 มหมิา

574261033 นายณฐัภทัร33 ทมิหอม

574261034 นายดนยัศกัดิ์34 พทุโธ

574261035 นายธนธรณ์35 แสงศิลา

574261036 นายธาดา36 สุขโข

574261037 นายนฐัพงษ์37 ศรสุีข

574261038 นายนิตนิยั38 สุดยอด

574261039 นายปรมตัถ ์39 ชลมลุ

574261040 นายพงศกร40 สงิควิบูิลย์

574261041 นายพงศธร41 บญุคง

574261042 นายภูธเนศ42 อยุ่ชมบญุ

574261043 นายรณพรี์43 ฉิมทอง

574261044 นายวานิช44 รกัถงึ

574261045 นายศุภชยั45 บญุหม ัน่



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-61/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

สตัวศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574261047 นายสถาพร46 ตรงบรรทดั

574261048 นายสมเดช47 อยู่ทอง

574261049 นายสนัติ48 คลา้ยจนัทร์

574261050 นายสทิธกิร49 แยม้สวน

574261051 นายสทิธพิงษ์50 หลมิเลก็

574261052 นายสทิธศิกัดิ์51 เจรญิสุข

574261053 นายสทิธศิกัดิ์52 ศิรนินัท ์

574261054 นายสทิธโิชค53 วงศค์าํมี

574261055 นายสริภพ54 บญุญาลงกรณ์

574261056 นายสุชาติ55 ดสิวสัดิ์

574261057 นายสุวฒันช์ยั56 บญุเฮง

574261058 นายอนุชา57 รอดสงัข ์

574261059 นายอาทติย์58 บญุเตม็

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   38    20    585742-61/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-71/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574271001 นางสาวกรรณิการ์1 เกดิโพธิ์ชา

574271002 นางสาวกญัญารตัน์2 สญัจร

574271003 นางสาวกตัตกิา3 สุขประเสรฐิ

574271004 นางสาวกลัยกร4 เกดิพนัธ์

574271005 นางสาวกลัยสุ์ดา5 มานเมาะ

574271006 นางสาวกลัสล์ภสั6 มลินิทานุช

574271007 นางสาวกติตวิรรณ์7 เชื้อบญุมี

574271008 นางสาวกลุธดิา8 ม ัน่หลง

574271009 นางสาวจรวยพร9 ประเสรฐินอก

574271010 นางสาวจนัธดิา10 สุทธพิงษคู์ณ

574271011 นางสาวชนมน์ิภา11 เชยนิยม

574271012 นางสาวชลธชิา12 สมจติร

574271013 นางสาวณฐัฐา13 แสงประสาท

574271014 นางสาวณฐัธมิา14 เรอืงโรจน์

574271015 นางสาวทศันีย ์15 สบืเนือง

574271016 นางสาวทพิรตัน์16 เรอืงโชติ

574271017 นางสาวบษุบา17 ฉะชนิทร

574271018 นางสาวปาจารยี ์18 ใจตรง

574271019 นางสาวยุรวดี19 ปองทรพัย์

574271020 นางสาวโยทกา20 แผว้ลุม่แฝก

574271021 นางสาวละอองดาว21 สุพรรณวงศ์

574271022 นางสาววนิดา22 จนัทรเ์จรญิ

574271023 นางสาววรรณพร23 พลวารนิทร์

574271024 นางสาววรรณวภิา24 บญุกาญจน์

574271025 นางสาววลกีร25 ใหญ่กว่าวงศ์

574271026 นางสาววาทนิี26 มาเจรญิ

574271027 นางสาวศดานนัท์27 เหงีย่มสงา่

574271028 นางสาวศิรพิร28 พรหมคณะ

574271029 นางสาวสญัญาดา29 รื่นชาญ

574271030 นางสาวสาวติรี30 สุวรรณโมลี

574271031 นางสาวอภริดี31 ชูผล

574271032 นางสาวอมราพร32 แสงอรุณ

574271033 นางสาวอารยีา33 เปียคง

574271034 นายปิยวฒัน์34 พูลทศัน์

574271035 นายมนตรี35 ทศันานุกลุกจิ

574271036 นายวงศพทัธ์36 คลงัทรพัย์

574271037 นายสทิธโิชค37 มณีวงษ์

574271038 นายอตชิาต38 ยิ้มแยม้

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    5    33    385742-71/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-72/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574272101 นางสาวเกวลนิ1 งามลี

574272102 นางสาวจริายุ2 ธรวรนิทร์

574272103 นางสาวเจนจริา3 อาภาสุนนัท ์

574272104 นางสาวณฐัชยา4 ไกรจติต์

574272105 นางสาวธญัญา5 สุกติไพบูลย์

574272106 นางสาวนนัทนา6 มลูจรสั

574272107 นางสาวบปุผา7 ทรพัยม์า    (ทนุ)

574272108 นางสาวปวณีา8 สรอ้ยทอง

574272109 นางสาวปิยนุช9 นอ้ยฤทธไิกร

574272110 นางสาวมขุรญิา10 หมืน่ปดัซา

574272111 นางสาวรสสุคนธ์11 ศรสีงคราม

574272112 นางสาววจี12 ม่วงคราม

574272113 นางสาววรรณปวณี์13 ศรวีเิชยีร

574272114 นางสาววารุณี14 วงวาล

574272115 นางสาววมิลศิริ15 อกัษร

574272116 นางสาวสุณียร์ตัน์16 เกดิอู่ม

574272117 นางสาวสุภาวดี17 พงษเ์ลก็

574272118 นางสาวอนุชตา18 ทองคาํ

574272119 นางสาวอาทติยา19 ชยักลุ

574272120 นายครรชติ20 หนูภูเขา

574272121 นายณรงคยุ์ทธ21 จนัทรแ์ว่น

574272122 นายณฐัพล22 หอมเสมอ

574272123 นายธนพล23 เขยีวชะอุ่ม

574272124 นายธนัยวฒัน์24 เรอืนทอง

574272125 นายนิพฐิพนธ์25 เพิม่พงษพ์พิฒัน์

574272126 นายปิยณฐั26 หริญัสุข

574272127 นายภทัรพล27 ห่วงนาค

574272128 นายวสุิทธิ์28 ยิ้มนอ้ย

574272129 นายวรีะศกัดิ์29 คาํหอม

574272130 นายศกัดา30 โพธลิกัษณ์

574272131 นายสมชาติ31 ใหญ่กว่าวงศ ์  (ทนุ)

574272132 นายสรไกร32 โลภปญัญา

574272133 นายสามารถ33 ปองทรพัย์

574272134 นายสุธี34 คชชา

574272135 นายสุเทพ35 เรอืงสแีสง

574272136 นายอษัฏาวุธ36 จุย้สาํราญ

574272137 นายพรีพฒัน์37 พูลสวสัดิ์

574272138 นายณฐัวุฒิ38 แสงเดช

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   19    19    385742-72/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-72/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574272201 นางสาวกนกวรรณ1 เลีย่นชอบ

574272202 นางสาวฐติมิา2 เพช็รประดบั

574272203 นางสาวณฐันรี3 วงคแ์หวน

574272204 นางสาวณฐัมณี4 เอีย่มสอาด

574272205 นางสาวณฐัวดี5 ศรทัธาผล

574272206 นางสาวธญัสนิี6 กลุทนาวงศ์

574272207 นางสาวนุสรา7 นรนิยา

574272208 นางสาวปภาวดี8 ชาวไทย

574272209 นางสาวพรปวณี์9 นุย้มยั

574272210 นางสาวพชิญส์นิี10 อษุณีษม์นสักลุ

574272211 นางสาวรตริส11 ตุ่นจติต์

574272212 นางสาวรุ่งรตัน์12 มสุีข

574272213 นางสาววรกานต์13 ออ้ยทอง

574272214 นางสาววรรณวสิา14 เทยีนถวาย

574272216 นางสาวศรณัยพ์ร15 เตมิต่อ

574272217 นางสาวสุดารตัน์16 เพชรพทิกัษ์

574272218 นางสาวสุภาวณีิ17 แกว้ทอง

574272219 นางสาวอรยีา18 หวงัถนอม

574272220 นายเกยีรตภิูมิ19 แสงเขยีว

574272221 นายชนะนนท์20 ผดุงมติร

574272222 นายณฐัพร21 วอนยนิ

574272223 นายธนกร22 โกมล

574272224 นายธนภทัร23 องักนินัทน์

574272225 นายนพรรษ24 คลา้ยเพชร

574272226 นายบญุญฤทธิ์25 เนียมจาํเรญิ

574272227 นายโพยม26 มขุช่วย

574272228 นายมณฑล27 ขนเม่น

574272229 นายวรากร28 ขาํสอาด

574272230 นายวศิรุต29 เวชโอสถ

574272231 นายวรีชยั30 คาํแกว้

574272232 นายศตวรรษ31 เกษแสง

574272233 นายสาธติ32 บติรุงค์

574272234 นายสุทธพิงษ์33 สุทธพินัธ์

574272235 นายสุรวุธ34 หสัดี

574272236 นายอษัฎาวุธ35 ยีส่าร

574272237 นางสาวเมธาวดี36 รชัฎา

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   17    19    365742-72/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-74/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574274001 นางสาวญาณนัธร1 อุ่นอนิ

574274002 นางสาวดวงใจ2 พรหมโลก

574274003 นางสาวปิยวรรณ3 อ่วมจนัทร์

574274004 นางสาวพนิดา4 ชยัหา

574274006 นางสาวมารสิา5 คาํสงิค์

574274007 นางสาววรกานต์6 ออ้ยทอง

574274008 นางสาวสุทธติา7 ตะเภาทอง

574274009 นางสาวอภญิญา8 คลา้ยทพิย์

574274010 นางสาวอไุรรตัน์9 เอีย่มสะอาด

574274011 นายกานตพ์ล10 เกตแุกว้

574274012 นายเขมรฐั11 ดวงมาก

574274013 นายจกัรกฤษ12 ชา้งนํา้

574274014 นายชยพล13 ศรยีศ

574274015 นายชาญชรสั14 แสงทองอร่าม

574274016 นายตณิห์15 เพง็เกษม

574274017 นายทตัเทพ16 พนัใย

574274018 นายบวรลกัษณ์17 หลงิรุ่งทรพัย์

574274019 นายบญุยเดช18 ตรรีตันไพบูลย์

574274020 นายพสษิฐ์19 บรรจงมณีวฒัน์

574274021 นายพฒันพงศ์20 จงปญัญาประพนัธ์

574274022 นายพนัธมติร21 สาํเภามาตา

574274023 นายมณฑล22 ยิ้มย่อง

574274024 นายมนตรี23 ยิ้มย่อง

574274025 นายวรกานต์24 แกว้เรอืง

574274026 นายวรีวฒัน์25 ยสีาร

574274027 นายวุฒชิยั26 คุม้ศิริ

574274028 นายสหรตัน์27 อรญัรกัษ์

574274029 นายสุรยิะ28 ศรปีลดั

574274030 นายสุวฒันา29 จนัทรแ์กว้

574274031 นายหสัชยั30 ปาณะศรี

574274032 นายอคัรชยั31 เรอืงศิลป์

574274033 นายภาสกร32 ชยักจิ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   23     9    325742-74/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-76/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

สาธารณสุขศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574276101 นางสาวกนกกาญจน์1 ซือ่สตัย์

574276102 นางสาวกนกพร2 อนิทราพงษ์

574276103 นางสาวกนกวรรณ3 ทบัทมิทอง

574276104 นางสาวกมลทพิย์4 ไกยะวนิิจ

574276105 นางสาวกญัญารตัน์5 ปานเลก็

574276106 นางสาวกาญจณี6 พนัธุ

574276107 นางสาวกาญจนา7 พนัธุ

574276108 นางสาวกติยิาพร8 สุขเผอืก

574276109 นางสาวขวญัชนก9 พงศศุ์ภะมงคล

574276110 นางสาวจนัทมิา10 วรรณกูล

574276111 นางสาวชนนิกานต์11 คาํสนิธุ ์

574276112 นางสาวชไมพร12 ถานทะนิโย

574276113 นางสาวณปชาวดี13 โตใหญ่

574276114 นางสาวดวงแกว้14 พูนเสน

574276115 นางสาวธนสณฑ์15 ขนุวไิชย

574276116 นางสาวธดิาพร16 ดาํรงค์

574276117 นางสาวนฤมล17 สุพรรณดษิฐ์

574276118 นางสาวนวลเพญ็18 ไพรเทีย่ง

574276119 นางสาวนาตยา19 ผ่องเผอืก

574276121 นางสาวนูรอืมา20 โตะ๊สะดี

574276122 นางสาวปวณีา21 แจง้จติ

574276123 นางสาวปณัฑติา22 ขาํสะอาดดี

574276124 นางสาวพชัรนิทร์23 พลชนะ

574276125 นางสาวภณิตา24 อ่วมเทศ

574276126 นางสาวภทัรษฎาพร25 กรุะจนิดา

574276127 นางสาวรวธิรา26 จฬุามณี

574276128 นางสาวรชัดาภรณ์27 จนัทรชู์

574276129 นางสาวลาํยอง28 ทองพรม

574276130 นางสาววรรณิดา29 ชา้งโคร่ง

574276131 นางสาววาสนา30 พงษแ์กว้

574276132 นางสาววไิลพร31 ไวยพนัธ์

574276133 นางสาวศศิประภา32 ผ่องแผว้

574276134 นางสาวศิรนิมาศ33 คงรุ่ง

574276135 นางสาวศุจนิธริา34 สาระพนัธ ์  (ทนุ)

574276136 นางสาวสริกิรณ์35 พยคัพนัธ์

574276137 นางสาวสุชาดา36 ฤทธเิดช

574276138 นางสาวสุนิสา37 ยาดาํ

574276139 นางสาวสุภลกัษณ์38 ฉตัรมงคล

574276140 นางสาวสุวมิล39 ประชมุเหลก็

574276141 นางสาวสไบทอง40 คลบัคลา้ย

574276142 นางสาวอภญิญา41 สายเพช็ร

574276143 นางสาวอรญา42 ไร่นาดี

574276144 นางสาวอกัษราวรรณ43 ใจเยน็

574276145 นางสาวอาซูรา44 หะยมี    (ทนุ)

574276146 นางสาวอาภาภรณ์45 ทองคาํสมัฤทธิ์



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-76/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

สาธารณสุขศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574276148 นายกฤษดา46 สาลลีา

574276149 นายชยัวฒัน์47 กาทอง     (ทนุ)

574276150 นายฐติพิงษ์48 พลอามาตย์

574276151 นายณฐัวุฒิ49 แพรขาว

574276152 นายธนากร50 แกว้เจรญิ

574276153 นายนนัธชยั51 บวัหลวง

574276154 นายภาณุพงษ์52 แตงนอ้ย

574276155 นายยุทธภูมิ53 สุจารี

574276156 นายรุ่งรุจ54 โสมทนงค์

574276157 นายวรวตัร55 รกัษาดี

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   10    45    555742-76/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-76/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

สาธารณสุขศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574276201 นางสาวกนกพร1 ทบัทมิทอง

574276202 นางสาวกนกวรรณ2 คงกะพนัธ์

574276203 นางสาวกมลชนก3 นารี

574276204 นางสาวกมลทพิย์4 ใหสุ้ข

574276205 นางสาวกลัยาณี5 เดชนพคุณ

574276206 นางสาวกาญจนา6 ขนุหลดั

574276207 นางสาวกติตยิา7 สุดเวช

574276209 นางสาวเครอืมาศ8 พมิพท์วทีรพัย์

574276210 นางสาวจริาภา9 แผ่นสงิห ์

574276211 นางสาวชตุมิณฑน์10 อนนัตช์ยัลขิติ

574276212 นางสาวญาตกิา11 รวยทอง

574276213 นางสาวณฐัวรา12 ประภาลมิรงัสี

574276214 นางสาวธนพร13 คาํหงษ์

574276215 นางสาวธญัญลกัษณ์14 พนัธเ์สน

574276216 นางสาวนภสักร15 ชื่นชม

574276217 นางสาวนฤมล16 แสนสาํราญ

574276218 นางสาวนาตยา17 จนัทรก์ระจ่าง

574276219 นางสาวนิตยา18 บญุภา

574276220 นางสาวนุศรา19 บญุม ัน่

574276221 นางสาวประกายแสง20 กาํไลแกว้

574276222 นางสาวปญัญาพร21 เสรมิผล

574276223 นางสาวพชัรา22 เหนือโชติ

574276224 นางสาวเพชรรตัน์23 เอีย่มสะอาด

574276225 นางสาวภรภทัร24 กติตสิร

574276226 นางสาวมารสิา25 ฤทธ ิ◌์เดช

574276227 นางสาวรชัดาพร26 เพชรจาํรสั

574276228 นางสาวรตัตกิร27 บวรเวศ

574276229 นางสาวละอองดาว28 ห่อดี

574276230 นางสาววรรณา29 หงษา

574276231 นางสาววรศิรา30 รอดสว่าง

574276232 นางสาววชัราภรณ์31 บญุรอด

574276233 นางสาววดิารตัน์32 ประสม

574276234 นางสาววสิชันา33 เนียมมณี    (ทนุ)

574276235 นางสาวศนัศนีย์34 ชดิดุสดี

574276236 นางสาวศิรพิร35 เวยีงอนิทร์

574276237 นางสาวสายทพิย์36 รงัสติพงษ์

574276238 นางสาวสุกญัญา37 ทา้วม ัน่

574276239 นางสาวสุธดิา38 รบชนะ

574276240 นางสาวสุภาวณีิ39 ประทมุเทอืง

574276241 นางสาวสโรชา40 เลศิประเสรฐิ

574276242 นางสาวโสดาภร41 นามโคตร

574276243 นางสาวอมรรตัน์42 ชื่นกมล

574276244 นางสาวอรทยั43 ศรยีาภยั

574276245 นางสาวอญัชลรีตัน์44 สงิหศ์ร

574276246 นางสาวอาภาภรณ์45 จนัทรศิ์ริ



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-76/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

สาธารณสุขศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574276247 นางสาวอมุาพร46 บรรลุ

574276248 นางสาวอโนชา47 อดุมลกัษ์

574276249 นายคมสนั48 ศรนีวล

574276250 นายเตมิศกัดิ์49 จุย้เยน็

574276251 นายธรีะศกัดิ์50 นอ้ยคาํ

574276252 นายประสาร51 หงษท์อง

574276253 นายรุ่งอรุณ52 งดงาม

574276254 นายสุปญัญา53 คงแป้น

574276255 นางสาวภทัรวรรณ54 เพิม่สุข

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    6    48    545742-76/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-77/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

ความม ัน่คงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบอร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574277001 นางสาวจนัทมณี1 ร่มเยน็    (ทนุ)

574277002 นางสาวสดุดี2 เผอืกประคอง

574277003 นายเจษฎา3 จนัทรา

574277004 นายชาญณรงค์4 เดชตุม้

574277005 นายฐาณป์กรณ์5 หอมรื่น

574277006 นายนรศิ6 เกตปุระสาท

574277007 นายพพิฒันพ์งษ์7 โพชสาลี

574277008 นายยอดเพชร8 สามสเีนียม

574277009 นายรบพเิศษ9 แสงพทิกัษ์

574277010 นายสทิธกิร10 สนิเกื้อกูล

574277011 นายนิธวิฒัน์11 ศรสุีทานนัท ์

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    9     2    115742-77/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-80/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

เกษตรศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574280001 นางสาวกาญจนา1 ภาษติ

574280002 นางสาวกานดา2 พูนผล

574280003 นางสาวขวญัจริา3 ใสแสง

574280004 นางสาวจนัทมิา4 วงคว์ทักี

574280006 นางสาวจฑุาภรณ์5 คงชนม์

574280007 นางสาวช่อผกา6 สะราคาํ

574280008 นางสาวดวงใจ7 ชุ่มชมชยั

574280009 นางสาวธวลัหทยั8 ราชมาลี

574280010 นางสาวธญัญลกัษณ์9 จริาพชัรพธิากลุ

574280011 นางสาวธญัวรตัน์10 วดันครใหญ่

574280012 นางสาวนภษั11 จนัทรเ์จรญิ

574280013 นางสาวนวรตัน์12 นรสงิห ์

574280014 นางสาวบษุราคมั13 จนีป้ึง

574280015 นางสาวเบญญาภา14 หริญัธารา

574280016 นางสาวปรญิญา15 สุรนิทรศ์กัดิ์

574280017 นางสาวปญัญาพร16 ขวญัทอง

574280018 นางสาวรุ่งอรุณ17 รอดเจรญิ

574280019 นางสาววรรณิภา18 ดวงมาลา

574280020 นางสาวศินีนาฏ19 สุรโิย

574280021 นางสาวสุภญิญา20 เกตหุนองพอ้

574280023 นายกฤษณพงษ์21 เสยีงใส

574280024 นายกลชยั22 สุบงกฎ

574280025 นายกติตกิร23 สแีจ ้

574280026 นายกติตวิฒัน์24 ชูนาค

574280027 นายเกรยีงไกร25 หตัถวชริกลุ

574280028 นายจริานุวฒัน์26 นามม ัน่

574280029 นายจริายุส27 ศรแีปลง

574280030 นายเฉลมิวงศ์28 มา้นสะอาด

574280031 นายชชัชยั29 แช่มชอ้ย

574280032 นายชยัยุทธ30 สงิหโ์ต

574280033 นายณฐัพงศ์31 กะลาํพกั

574280034 นายณฐัพงษ์32 อนิทรวสิยั

574280035 นายณฐัพงษ์33 ◌่อ่อนจนัทร์

574280036 นายณฐัวุฒิ34 เขม็ทอง

574280037 นายณฐัวุฒิ35 เทีย่งธรรม

574280039 นายต ัง้ปณิธาน36 พรหมบตุร

574280040 นายทรงพล37 พูนผล

574280041 นายทวชียั38 สุพรรณโรจน์

574280042 นายทศพร39 บญุสทิธฤิทธิ์

574280043 นายธนพล40 แกว้นาบอน

574280044 นายธรีพงศ์41 พราหมณี

574280045 นายธรีพนัธุ ์42 ชมุวรฐายี

574280046 นายนรุตมช์ยั43 พูลสวสัดิ์

574280047 นายนนัทวฒัน์44 นวลปาน

574280048 นายนนัทวุฒิ45 นุ่มนิ่ม



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5742-80/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

เกษตรศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574280049 นายนนัทวุธ46 นวลปาน

574280050 นายพงศธร47 อยู่รวม

574280051 นายพงษกร48 โตใต ้

574280052 นายพฤกษพ์พิากษ์49 พึง่พงษ์

574280053 นายมนสันนั50 ยื้อเผ่าพนัธ์

574280054 นายรชัพล51 ยิ้มละมยั

574280055 นายวรเดช52 เฟ่ืองไกรศรี

574280056 นายวชัพล53 สายสกล

574280057 นายศิวพนัธ์54 พรหมเชื้อ

574280058 นายสมเจตน์55 แซ่ลิ้ม

574280059 นายสยามรฐั56 สระทองจนัทร์

574280060 นายสราวุธ57 เพชรคง

574280061 นายสหรฐั58 ตรงจรงิ

574280062 นายสุทธวิฒัน์59 แกว้ปราณี

574280063 นายแสนชยั60 ชิ้นป่ินเกลยีว

574280064 นายอนนัธพล61 ชนิผา

574280065 นายอนุสรณ์62 นิลสงัข ์

574280066 นายอคัรเดช63 ขอจลุซว้น

574280067 นายอาทติย์64 จงจามรสีทีอง

574280068 นายอาํพล65 แกว้ทอง

574280069 นายสุทนิ66 บญุธรรม

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   46    20    665742-80/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5743-05/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การพฒันาชมุชน อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574305101 นางสาวกนกวรรณ1 ฉ่ิงเลก็

574305102 นางสาวจนัทรา2 บวรเวศ

574305104 นางสาวชนิตา3 พรหมพชิยั

574305105 นางสาวณฐัธดิา4 คงทอง

574305106 นางสาวทรรศนีย์5 นํา้ทพิย์

574305107 นางสาวธนพร6 โทธานี

574305108 นางสาวธนิฏา7 ชมอนิทร์

574305109 นางสาวนิรชา8 อนิตะ๊นนั

574305110 นางสาวบษุราคมั9 ชยันุรตัน์

574305111 นางสาวปรศินา10 เสยีงเพราะ

574305112 นางสาวปณัณพร11 รอดแจง้

574305113 นางสาวพรรณิภา12 นอ้ยจนี

574305114 นางสาวพมิลวรรณ13 รุ่งรศัมี

574305115 นางสาวภานุมาศ14 สุขใส

574305116 นางสาวมณีนุช15 ศรณรนิทร์

574305117 นางสาวมารนิี16 สมรูป

574305118 นางสาววมิลรตัน์17 จนัทรส์ถติย์

574305119 นางสาวศิรขิวญั18 คงสุด

574305120 นางสาวสกลุรตัน์19 รตันเลศิ

574305121 นางสาวสุจติรา20 ไชยเดช

574305122 นางสาวสุทตัตา21 ทบัทมิแกว้

574305123 นางสาวสุพตัตรา22 ขานหยู

574305124 นางสาวสุรชัดา23 เตีย่วหู

574305125 นางสาวอนุสรา24 มณีจนัทร์

574305126 นางสาวอชัฌา25 ภู่หุ่น

574305127 นางสาวอาทติยา26 โชตชิยักาญจน์

574305128 นางสาวอษุณีย์27 ฉํา่มะนา

574305129 นายกติตพิงษ์28 ลายสนัทดั

574305130 นายจริพงษ์29 เหลา่ซ่วน

574305131 นายเจรญิชยั30 ไกรทอง

574305132 นายชนินทร์31 เพชรเดช

574305133 นายชตุพิงศ์32 เพชรเจรญิ

574305134 นายณฐัดนยั33 บญุยีเ่ช่ง

574305135 นายณฐัพงศ์34 เดชเพชร

574305136 นายณฐัพล35 สงัขพ์กุ

574305137 นายดาํรงศกัดิ์36 เลก็นอ้ย

574305138 นายธนาพงษ์37 แนบชดิ

574305139 นายธรีชยั38 ประสาททอง

574305140 นายนฐัพล39 อูปแกว้

574305141 นายบญุญฤทธิ์40 เลศิอาวาส

574305142 นายพชร41 เจี้ยมดี

574305143 นายพลากร42 พวงทพิย์

574305144 นายพรีะพงศ์43 กลบับญุมา

574305145 นายภาสกร44 คุม้สอาด

574305146 นายรตันชยั45 ป่ินแกว้



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5743-05/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การพฒันาชมุชน อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574305147 นายวชริะ46 คนึง

574305148 นายวสุวฒัน์47 มงคุณ

574305150 นายศกัดิ์ดา48 รูปิยะเวช

574305151 นายศุภโชค49 คงวฒันา

574305152 นายสมทรพัย์50 ปกักาเวสูง

574305153 นายสมศกัดิ์51 แยม้คลา้ย

574305154 นายสนัติ52 บวัหลวง

574305155 นายสุธศิกัดิ์53 ทองช่างเหลก็

574305156 นายอนุรกัษ์54 กล ัน่เงนิ

574305157 นายอภสิทิธิ์55 บญุเจอื

574305158 นายอรรถพล56 กล ัน่เงนิ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   29    27    565743-05/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5743-05/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การพฒันาชมุชน อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574305201 นางสาวแกมกาญจน์1 สุขอนนัต์

574305202 นางสาวจดิาภา2 สตัตบตุร

574305203 นางสาวจฑุารตัน์3 สุดถนอม

574305204 นางสาวชฬฎิา4 ทองจนัทร์

574305205 นางสาวตรทีพิย์5 รงัสมินัต์

574305206 นางสาวทศันีย ์6 บญุชูเชดิ

574305207 นางสาวธนชัพร7 ทววีฒันศิริ

574305208 นางสาวธนัยาภรณ์8 แซ่ลิ้ม

574305209 นางสาวนุชนารถ9 หนูบาํรุง

574305210 นางสาวเบญจรตัน์10 ถริะวฒัน์

574305211 นางสาวปรยีาภรณ์11 คงวเิชยีร

574305212 นางสาวปารชิาติ12 เมอืงสุข

574305213 นางสาวพชันิดา13 ใจประเสรฐิ

574305214 นางสาวเพชรรตัน์14 พกุงาม

574305215 นางสาวภาวนิี15 ดามลิี

574305216 นางสาวมณัฑนา16 บรรเทงิ

574305218 นางสาวศรญัญา17 เรอืงสว่าง

574305219 นางสาวศุภสิรา18 แจ่มศรี

574305220 นางสาวสริพิร19 ผวิผ่อง

574305221 นางสาวสุทธดิา20 มเีลีย่ม

574305222 นางสาวสุปราณี21 คริสิริริุ่งเลศิ

574305223 นางสาวสุภารตัน์22 แสงสอาด

574305224 นางสาวเสาวลกัษณ์23 มากลบั

574305225 นางสาวอรชพร24 พทุธรตัน์

574305226 นางสาวอยัรนิทร์25 ธนะศิรสุิวรรณ

574305227 นางสาวอารษิา26 ยีช่ยั

574305228 นายจารุวทิย์27 จุย้ละออง

574305229 นายจริายุส28 ยิ้มแยม้

574305230 นายเจษฎา29 คาํโม

574305231 นายชาญวทิย์30 ท ัง่เหลก็

574305232 นายฐานตัถ ์31 วรรณา

574305233 นายณฐัพงศ์32 ซุ่นฮ ัว่

574305234 นายณฐัพล33 ทบัเครอื

574305235 นายทปีกร34 แยม้ตาด

574305236 นายธรรมนูญ35 ชูธรรม

574305237 นายธรีพงษ์36 เกตพุฒุ

574305238 นายนํา้มนต์37 สารพนัธ์

574305239 นายบญุญเรศ38 กลิน่เจรญิ

574305240 นายพนากร39 ดษิฐราชา

574305241 นายพลเกษม40 สะอาดนกั

574305242 นายภาคภูมิ41 พดุคะบตุร์

574305243 นายภูรชิ42 วรรณะ

574305244 นายรตันพงศ์43 ปกักิ่งเมอืง

574305245 นายวศิน44 รสเลศิ

574305246 นายวชัระ45 ไชยแกว้



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5743-05/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การพฒันาชมุชน อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574305247 นายศราวุฒิ46 ตงัสุรตัน์

574305248 นายศิรศิกัดิ์47 เณรตากอ้ง

574305249 นายสมยศ48 เอีย่มเยน็

574305250 นายสรวศิ49 พากเพยีร

574305251 นายเสฏฐวุฒิ50 สวนสวรรค์

574305252 นายอภวิฒัน์51 ปานเปลีย่น

574305253 นายอรรคพล52 คลา้ยคลงึ

574305254 นายอรรถพล53 บวัคลี่

574305255 นายอานนท์54 มณฑาเรอืง

574305256 นางสาววชิติา55 ชุ่มจติต์

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   28    27    555743-05/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5743-13/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574313001 นางสาวกรรภริมย์1 สุดใจ

574313002 นางสาวกณัพมิาย2 กมิาพร

574313003 นางสาวจนัทพิร3 ไทยพทิกัษ์

574313004 นางสาวณฏัฐธดิา4 มากชมุโค

574313005 นางสาวทรรศนว์รรณ5 นาคโต

574313006 นางสาวธนาภรณ์6 เอีย่มศิริ

574313007 นางสาวนวพร7 กลุบก

574313008 นางสาวพสันนัท ์8 จรรยางาม

574313009 นางสาวพมิลภสั9 มณีกาญจน์

574313010 นางสาวพไิลวรรณ10 ทบัทมิเพชร

574313011 นางสาวภานุมาศ11 กลิน่เพช็ร

574313012 นางสาวชฎารตัน์12 ไมอ้ยู่

574313013 นางสาวเมยธ์าวี13 ศิลาเวยีง

574313015 นางสาวยุพนิ14 อนิทรกัษ์

574313016 นางสาวลลติา15 พฒัทอง

574313017 นางสาววลยัลกัษณ์16 ไวยปญัญา

574313018 นางสาววนัเพญ็17 ไพรอด

574313019 นางสาววไิลพร18 เพชรนอ้ย

574313020 นางสาวศศิวมิล19 พชิยั

574313021 นางสาวสมฤดี20 ภู่มาลยั

574313022 นางสาวสมฤทยั21 เมฆปัน้

574313023 นางสาวสริริตัน์22 วงศข์จรกรกจิ

574313024 นางสาวสุทธติา23 วงษอ์ารี

574313025 นางสาวสุธาสนิี24 เอบิอิม่

574313026 นางสาวสุธดิา25 จนัทรจ์นิดา

574313027 นางสาวหทยัชนก26 มลการนา

574313028 นางสาวหทยัรตัน์27 พรามณพ์ารา

574313029 นางสาวอนญัญา28 ดวงรตัน์

574313030 นายชรนิทร์29 สาํเภาแกว้

574313031 นายณฐัวตัร30 สุพล

574313032 นายนฐัวุฒิ31 ชูเชดิ

574313033 นายพลวฒัน์32 มะลทิอง

574313034 นางสาวศิรลิกัษณ์33 ทรพัยเ์พิม่พูล

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    4    29    335743-13/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5743-16/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

นางสาวปภสัสร

ปกติ

ลาํดบั

ภาษาจนี อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574316001 นางสาวกมลรตัน์1 เมฆฉาย

574316002 นางสาวกณัฑมิา2 วงศน์ิ่ม

574316003 นางสาวกาญจนา3 จนัทรก์ํา่

574316004 นางสาวกาญจนาพร4 เกตแุกว้

574316005 นางสาวคลอ้งฤทยั5 ม ัน่คง

574316006 นางสาวคลัรยีา6 สงัประเสรฐิ

574316007 นางสาวจรยิา7 บศุราทจิ

574316008 นางสาวจนัทรว์มิล8 ปรชีากร

574316009 นางสาวจารุกญัญ์9 โปร่งจติร

574316010 นางสาวจริชัยา10 แพรกแหน

574316011 นางสาวจริาพร11 พนิิจ

574316012 นางสาวจริาวรรณ12 เรอืงอร่าม

574316013 นางสาวจริาวรรณ13 สอาดโอษฐ์

574316014 นางสาวเจนจริา14 แสงธปิ

574316015 นางสาวฐติชิญา15 สมเจรญ

574316016 นางสาวณฐักานต์16 กลิน่โพธิ์กลบั

574316017 นางสาวณฐัณิชา17 งอกงาม

574316018 นางสาวณฐัสุดา18 เกยีวชนก

574316019 นางสาวทกัษณิา19 เจยีมใจ

574316020 นางสาวธนญัญา20 คุม้เมอืง

574316021 นางสาวธมติรา21 เทยีนธูป

574316022 นางสาวธญัชนก22 ปนิชวิารทตั

574316023 นางสาวธญัญลกัษณ์23 ดงักอ้ง

574316024 นางสาวปิยาพชัร24 หนูพราย

574316025 นางสาวพรนภา25 อนุญาหงษ์

574316026 นางสาวพรประภา26 ประคาํ

574316027 นางสาวพรภทัรา27 อิม่สบาย

574316028 นางสาวพชัรารตัน์28 อรชร

574316029 นางสาวภทัรพร29 อธบิดธีนาพฒัน์

574316030 นางสาวภทัรพรรณ30 บวักลาง

574316031 นางสาวภทัรวดี31 ภคัดธีาํรง

574316032 นางสาวมลัลกิา32 อนิานนัท ์

574316033 นางสาวรมยช์ลี33 แกว้มาก

574316034 นางสาววรศิรา34 จบีเจอื

574316035 นางสาววรศิรา35 ทองชยัเดช

574316036 นางสาววจิติรา36 ผลลาภ

574316037 นางสาววไิลลกัษณ์37 แซ่เตา๊ะ

574316038 นางสาวสริวิรรณ38 เนียมพบูิลย์

574316039 นางสาวสุทธดิา39 นุชนารถ

574316040 นางสาวสุมาลี40 อยู่สุข

574316041 นางสาวสุรนิทรร์ตัน์41 คาํกองแกว้

574316042 นางสาวสุวนนัท ์42 เชื้อปรางค์

574316043 นางสาวสุวนนัท ์43 นอ้ยนาลุม่

574316044 นางสาวสุวชิา44 นํา้เพชร

574316045 นางสาวเหมยหอม45 คาํยอด



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5743-16/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

นางสาวปภสัสร

ปกติ

ลาํดบั

ภาษาจนี อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574316046 นางสาวอชญาภา46 อภวิชิญส์งัขกร

574316047 นางสาวอนรรตนงค์47 พลายยงค์

574316048 นางสาวอรทยั48 จ ัน่เพชร

574316049 นางสาวอรอมุา49 บตุรพุ่ม

574316050 นางสาวอญัธยิา50 แคลว่คลอ่ง

574316051 นางสาวอนิทริา51 ศิลปี

574316053 นายนิตธิาดา52 ธงวชิยั

574316054 นายภาณุวฒัน์53 ธนพงศพ์พิฒัน์

574316055 นายภานุเดช54 เดชเรอืง

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    3    51    545743-16/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5743-17/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

ศิลปะและการออกแบบ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574317001 นางสาวจริาภรณ์1 ลิ้มสมบูรณ์

574317002 นางสาวดลฤดี2 รงคน์คร

574317003 นางสาวทพิวลัย์3 ไชปดัถา

574317004 นางสาวธนพร4 ทศันา

574317005 นางสาวธวลัพร5 คงทพั

574317006 นางสาวนพวรรณ6 เอีย่มสะอาด

574317007 นางสาวนนัธกิา7 ศรยีงั

574317008 นางสาวนํา้มนต์8 กลอ่มสกลุ

574317009 นางสาวเนตรนภา9 เกษโกศล

574317010 นางสาวเบญจมาศ10 พรายแกว้

574317011 นางสาวประจงจติร์11 พรมโคตร

574317012 นางสาวปวณีา12 ฉิมพาลี

574317013 นางสาวปิยะพร13 ชุ่มชื่น

574317014 นางสาวมานะพร14 ออ๊กเกลี้ยง

574317015 นางสาวรดา15 ทบัทมิทอง

574317016 นางสาววเรรตัญ์16 ประดษิฐก์าฬจนะ

574317018 นางสาวอทติยิา17 ประทกัขนิงั

574317019 นางสาวอรอมุา18 ใช่ประพนัธกู์ล

574317020 นางสาวอรุชา19 คุม้เกดิ

574317021 นายกฤตภาส20 ตนัตยาพพิฒัน์

574317022 นายกฤตภาส21 แยม้เยน็

574317023 นายกติตธิชั22 พงษเ์ลก็

574317024 นายกติตพิงษ์23 ทองแผ่น

574317025 นายจกัรกรชิ24 สามนคร

574317026 นายจกัรพงศ์25 นํา้เพชร

574317027 นายฉตัรชยั26 ใบแสง

574317028 นายตะวนั27 แกว้พรม

574317029 นายเตชทตั28 บญุศิริ

574317030 นายเทดิศกัดิ์29 เทยีมเทศ

574317031 นายนราธปิ30 สุขกนัตะ

574317032 นายนฤพล31 สุรศพัท ์

574317033 นายปรมนิทร์32 สมรกั

574317034 นายปรมนิทร์33 สุสุทธิ

574317035 นายประวรี ์34 ทนดี

574317036 นายปวรศิร35 คงประเสรฐิ

574317037 นายพงศกร36 พทุธสุ

574317038 นายพฒันพงษ์37 แพทยเ์พยีร

574317039 นายพนัธก์รานต์38 วจิารย์

574317040 นายยสนิธร39 คงศรี

574317041 นายวนสั40 มแีกว้

574317042 นายวรพล41 นาคประเสรฐิ

574317043 นายสามารถ42 ทองรอด

574317044 นายสุชล43 กลิน่สุคนธ์

574317045 นายสุทธวิฒัน์44 พูลสวสัดิ์

574317046 นายอภชิาติ45 พลนุย้



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5743-17/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

ศิลปะและการออกแบบ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574317048 นายอศัวนิ46 อนิทรนาง

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   27    19    465743-17/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5743-27/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574327001 นางสาวกชพร1 หอมกลิน่

574327002 นางสาวกนกพร2 หุ่นงาม

574327003 นางสาวกมลวรรณ3 เทศเจรญิ

574327004 นางสาวกลัยารตัน์4 ประสพนุช

574327005 นางสาวกานตช์นก5 บตุรนํา้เพชร

574327006 นางสาวกานตธ์รีา6 คงเรอืง

574327007 นางสาวเกศรนิทร์7 นาคประจาย

574327008 นางสาวเกศรนิทร์8 สุกสี

574327009 นางสาวขวญัฤทยั9 รบแคลว้

574327010 นางสาวจนัทมิา10 นุชอ่อง

574327011 นางสาวจารุวรรณ11 ลิ้มสกลุ

574327012 นางสาวจริาภา12 วจันแกว้

574327013 นางสาวฉววีรรณ13 ขนุเณร

574327014 นางสาวชลธชิา14 ศรเีหรา

574327015 นางสาวชชัชญา15 ธรรมพทิกัษ์

574327016 นางสาวชาลสิา16 แท่นนาค

574327017 นางสาวชดิชบา17 แกว้ชูชื่น

574327018 นางสาวชตุมิา18 ทพิยสุ์วรรณ

574327019 นางสาวชตุมิา19 รุ่งราษี

574327020 นางสาวณฐัฐา20 สมคัรไทย

574327021 นางสาวณฐัธดิา21 วงศโ์สภา

574327022 นางสาวณฐัมนตร์22 ขวกัไขว่

574327023 นางสาวณฐัรกิา23 เจยีมปญัญา

574327024 นางสาวณฐัรกิา24 ปะรเิวทงั

574327025 นางสาวณฐัศิมา25 แสงประทปี

574327026 นางสาวดารารตัน์26 แสงจนัทร์

574327027 นางสาวธนาภรณ์27 สงวนคมัธรณ์

574327028 นางสาวธมลวรรณ28 แดงละมา้ย

574327029 นางสาวธญัญารตัน์29 ขอเจรญิ

574327030 นางสาวธารารนิทร์30 อสุนีย ์

574327031 นางสาวนิตยา31 ฉวกีลุมหนัต์

574327032 นางสาวนุชจรยี ์32 จนัทรช่์วง

574327033 นางสาวบษุยา33 บญุญาหาร

574327034 นางสาวเบญจรตัน์34 สุขสมสุข

574327035 นางสาวประกายพรกึ35 โมกนอก

574327036 นางสาวประณิตา36 ม่วงทอง

574327037 นางสาวปรดีา37 เขาทอง

574327038 นางสาวปญัญาภรณ์38 อนิทรพ์รม

574327039 นางสาวปทัมา39 ประเสรฐิศรี

574327040 นางสาวพรชนก40 พ่วงศรี

574327041 นางสาวพรพมิล41 เทพรอด

574327042 นางสาวพรรณอร42 หลนิลาโภ

574327043 นางสาวพลอยไพลนิ43 วรรณสาํเรงิ

574327044 นางสาวพชัรา44 ศรลมัภ์

574327045 นางสาวภทัรวดี45 ทองเลศิ



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5743-27/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574327046 นางสาวมณีนุช46 บญุศิริ

574327047 นางสาวมณีรตัน์47 วชิยัดษิฐ

574327048 นางสาวมณีรตัน์48 อกัษรกาญจน์

574327049 นางสาวมนณัญา49 อนิทรพ์ราหมณ์

574327050 นางสาวมลัลกิา50 ตนสาลี

574327051 นางสาวรตมิา51 ศรจนัทร์

574327052 นางสาวรตัฐกิารณ์52 รสมณี

574327053 นางสาวรตันาภรณ์53 หาญณรงค์

574327054 นางสาวรุ่งนภา54 แสงหวา้

574327055 นางสาวลดาวลัย์55 ทพิวงศ์

574327056 นางสาววรนาท56 พุ่มพะเนิน

574327057 นางสาววรรณนิสา57 สมรมติร

574327058 นางสาววรยิา58 แซ่เจา

574327059 นางสาววรศิรา59 เตา้ซุง้

574327060 นางสาววศิมน60 อนิสว่าง

574327061 นางสาววชัราภรณ์61 บวัประคอง

574327062 นางสาววาสนา62 เพชรประดบั

574327063 นางสาววไิลภรณ์63 กลมพนัธ์

574327064 นางสาววรีาภรณ์64 เขยีวขาํ

574327065 นางสาวศศิกานต์65 สบู่ม่วง

574327066 นางสาวศิรภทัธ์66 วงษเ์สถยีร

574327067 นางสาวศิรพิร67 จนัทรแ์ยม้

574327068 นางสาวศิรธีร68 ม่วงอมุงิค์

574327069 นางสาวสกาวรตัน์69 นอ้ยสาํราญ

574327070 นางสาวสกณุา70 นุย้สุข

574327071 นางสาวสายทพิย์71 ผ่องจนิดา

574327072 นางสาวสารวนิ72 พนัธช์าติ

574327073 นางสาวสาวติา73 ศรศีกัดิ์

574327074 นางสาวสริจินัทร์74 เขยีวประเสรฐิ

574327075 นางสาวสรินิดา75 หุ่นงาม

574327076 นางสาวสริพิร76 สอนแสง

574327077 นางสาวสริมิา77 สงัขโ์ยค

574327078 นางสาวสริริกัษ์78 ม่วงแสง

574327079 นางสาวสริวิรรณ79 จนัทรก์ระจ่าง

574327080 นางสาวสุกญัญา80 แจง้สว่าง

574327081 นางสาวสุกญัญา81 ยุสานนท์

574327082 นางสาวสุชานาฏ82 แตงโสภา

574327083 นางสาวสุธชิา83 ตรลีาภี

574327084 นางสาวสุธดิา84 รวดเร็ว

574327085 นางสาวสุภทัชา85 โคทอง

574327086 นางสาวสุภทัรตรา86 ตว้มสี

574327087 นางสาวสุมติรา87 ทองเหลอื

574327088 นางสาวหฤทยั88 บญุมสูกินิวฒัน์

574327089 นางสาวอรณี89 จติรเกาะ

574327090 นางสาวอรสิรา90 เหี้ยมหาญ



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5743-27/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574327091 นางสาวอรุณีย์91 บญุณะ

574327092 นางสาวองัคณา92 เงนิลาภรตันา

574327093 นางสาวอจัฉรยิา93 อยู่ที่

574327094 นางสาวอารสิา94 ศรเีพชร

574327095 นางสาวไอรดา95 สุขสมบูรณ์

574327096 นางสาวไอรนิ96 อรุณพูลทรพัย์

574327097 นายกรวชัร97 คชพนัธ์

574327098 นายกมัปนาท98 ดุษฎวีนิช

574327099 นายเกรยีงไกร99 หตัถวชริกลุ

574327100 นายณฐัพงษ์100 คลา้ยศรี

574327101 นายตะวนั101 ดวงภมุเมศ

574327102 นายตณิภพ102 พรมสอาด

574327103 นายนพพล103 ผจญจติร์

574327104 นายบญุญฤทธิ์104 เขม็ทอง

574327105 นายปิยะพงษ์105 ฉตัระทนิ

574327106 นายพงศพ์ล106 ป่ินเพชร

574327107 นายพชัรพล107 พนสัไพรพงศ์

574327108 นายวษิณุ108 ปรางงาม

574327109 นายศิลปากร109 จนัทรเวช

574327110 นายศุภกจิ110 บญุประเสรฐิ

574327111 นายศุภณฐั111 จาํนงนรนิทรร์กัษ์

574327112 นายสมชาติ112 โพรง้ใหญ่

574327113 นายแสงมณี113 โตใหญ่

574327114 นายอนุชติ114 จริสถาพร

574327115 นายอนุพงศ์115 ทองคาํ

574327116 นายไอลวนิทร์116 จนัทรตัทตั

574327117 นางสาวอรพรรณ117 ชูใจ

574327118 นางสาวนรศิรา118 เขม็เงนิ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   20    98   1185743-27/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5743-28/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574328001 นางสาวกนกอร1 จนัทรแ์กว้

574328002 นางสาวกนกอร2 ภญิโญ

574328003 นางสาวกมลพรรณ3 ศกัดาเดช

574328004 นางสาวกมลรตัน์4 เทศสมบตัิ

574328005 นางสาวกมลวรรณ5 เกตสูุง

574328006 นางสาวกรรณิการ์6 พ่วงจนี

574328008 นางสาวกาญจนา7 พนัธุอ์ธคิม

574328009 นางสาวกาญจนาพร8 หอมรื่น

574328010 นางสาวกาญจนาวดี9 ภกัษณิ

574328011 นางสาวเกษรา10 ดามี

574328012 นางสาวเกษศิรนิทร์11 มาตยกจิ     (ทนุ)

574328013 นางสาวขนิษฐา12 ขาวคง

574328014 นางสาวขนิษฐา13 อนุภาพ

574328015 นางสาวจนัทรน์ภา14 รตันพนัธ์

574328016 นางสาวชนิตา15 บานแยม้

574328017 นางสาวชลธชิา16 โดยคาํดี

574328018 นางสาวชลธชิา17 สาระวลัย์

574328019 นางสาวโชตริส18 สรอ้ยทอง

574328020 นางสาวฐติพิร19 บญุปลูก

574328021 นางสาวฐติริตัน์20 นุษพรรณ์

574328022 นางสาวณฐัรกิา21 โคตรหสัดี

574328023 นางสาวณฐัสุดา22 ลลิา

574328024 นางสาวดวงกมล23 ประทมุ

574328025 นางสาวดารารตัน์24 สุขหลงัสวน

574328026 นางสาวตนิซมีา25 อดุลฮมี

574328027 นางสาวทศันีย ์26 ไมจ้นัทร์

574328028 นางสาวธญัญารตัน์27 ทองจนัทร์

574328029 นางสาวธนัยพร28 จนีเทยีน

574328030 นางสาวธนัยพร29 วจิารณ์

574328031 นางสาวนภสัสร30 สนสนิท

574328032 นางสาวนาฎอนงค์31 ใจเดด็

574328033 นางสาวนิชนนัท ์32 หนูอนิทร์

574328034 นางสาวเนตรนภา33 หงษะ

574328035 นางสาวบษุกร34 เตม็เปา

574328036 นางสาวเบญจมาภรณ์35 เทยีนทวี

574328037 นางสาวเบญจมาศ36 ชาตเิผอืก

574328038 นางสาวเบญจรตัน์37 คณาวงษ์

574328039 นางสาวเบญญาภาลกัษณ์38 ขอมชยัภูมิ

574328041 นางสาวปรสิา39 ขา้มสุรยิา

574328042 นางสาวปรยีาภรณ์40 พึง่แพง

574328043 นางสาวปารมี41 ชาํนาญเนตร

574328044 นางสาวปาวณีิ42 แกมสุวรรณ

574328045 นางสาวปิยนนัท์43 ศรสีม

574328046 นางสาวปิยนุช44 ปานวรนุช

574328047 นางสาวปิยะดา45 ออดรบ



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5743-28/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574328048 นางสาวพดัสรนิ46 เทยีมจนัทร์

574328049 นางสาวพชิชานนัท ์47 บญุเกตุ

574328050 นางสาวภานุมาศ48 อนิทรห์นุน

574328051 นางสาวมลลุี49 รอดจากทกุข ์

574328052 นางสาวเมทนิี50 จนัทรก์ลาง

574328053 นางสาวยศวดี51 พลอยจนี

574328054 นางสาวรุ่งทวิา52 จวงศร

574328055 นางสาวลลติา53 เทศเดช

574328056 นางสาววรรณนภา54 หยู่เยน็

574328057 นางสาววรรษสนิี55 พรรณรายน์

574328058 นางสาววรษิฐา56 สรรศรี

574328059 นางสาววสุธดิา57 เทอดวงศว์รกลุ

574328060 นางสาววภิาภรณ์58 ปานรอด

574328061 นางสาววลิาวรร์59 คาํไพรศรี

574328062 นางสาววลิาวลัย์60 พรมอนิทร์

574328063 นางสาวศศิธร61 วรยศ

574328064 นางสาวศิรนิภา62 เรอืงทพิย ์   (ทนุ)

574328065 นางสาวศิรพิร63 หยาดไธสง

574328066 นางสาวสุกญัญา64 สุชาติ

574328067 นางสาวสุกญัญารตัน์65 ออ๊ดยาดี

574328068 นางสาวสุทธดิา66 เจตนจ์าํลอง

574328069 นางสาวสุทธดิา67 วงษล์า

574328070 นางสาวสุธารตัน์68 ลาสุวรรณ

574328071 นางสาวสุปวณี์69 เลี้ยงพนัธุ์

574328072 นางสาวสุพรรษา70 พทุธา

574328073 นางสาวสุวรรณา71 ศิรนินัท ์

574328074 นางสาวอนงคน์าฏ72 คงอรุณ

574328075 นางสาวอนุสรา73 นกงาม

574328076 นางสาวอภญิญา74 นาคท ัง่

574328077 นางสาวอรวรรณ75 อดุมวรรณ

574328078 นางสาวอรสิา76 พรหมประเสรฐิ

574328079 นางสาวอลสิา77 นอ้ยถนอม

574328080 นางสาวอนัธกิา78 หงษท์อง

574328081 นางสาวอษุณา79 พุ่มกร

574328082 นางสาวอไุรวรรณ80 เสอืนาค

574328083 นายกญัจน์81 พูลผล

574328084 นายกลุธร82 พึง่วชิา

574328085 นายชนะชยั83 สุวรรณพนัธ์

574328086 นายณภทัร84 เงนิวเิศษ

574328087 นายณฐัพร85 อ่วมอํา่

574328088 นายเดชศกัดา86 เทยีนทอง

574328089 นายธนพงศ์87 แจงสูงเนิน

574328090 นายธนะพล88 คงบรบูิรณ์

574328091 นายธฤตพนธ์89 ธรรมณี

574328092 นายนนทวฒัน์90 ทบัพึง่



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5743-28/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574328093 นายบรรพต91 สกลุนุ่ม

574328094 นายพชรพล92 ทบัมนเทยีน

574328095 นายพฒันากร93 เคี้ยมพนัธุ์

574328096 นายพชิยั94 มะลแิยม้

574328097 นายภานุวฒัน์95 นิลเถือ่น

574328098 นายยาซนี96 ชมสอิ้ง

574328099 นายรุ่งโรจน์97 บญุลอื

574328100 นายศกัดิ์ชยั98 พลบัแยม้

574328102 นางสาวโอมพรรณวภิา99 นาคะเวช

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   18    81    995743-28/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5743-29/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

อตุสาหกรรมท่องเทีย่วและบรกิาร อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574329001 นางสาววรษิฐา1 สรรศรี

574329003 นายปกรณ์2 จติประสพเนตร

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    1     1     25743-29/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5743-75/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

ภาษาองักฤษธุรกจิ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574375001 นางสาวกมลมาศ1 ทองยอ้ย

574375002 นางสาวกมลวรรณ2 ครกึครื้น

574375003 นางสาวกมลวรรณ3 นิ่มนวล

574375004 นางสาวกมลวรรณ4 อยู่ยง

574375005 นางสาวกฤตยิาภรณ์5 ออ้นวอน

574375006 นางสาวกฤษณา6 อสุาหะ

574375007 นางสาวกณุลดา7 ดงัสะทา้น

574375008 นางสาวเกศกนก8 มงคลพนัธ์

574375009 นางสาวเกษรา9 จนัทรฉ์วี

574375010 นางสาวขจพีรรณ10 เหี้ยมหาญ

574375011 นางสาวขนิษฐา11 โพธิ์งาม

574375012 นางสาวจรยิา12 ทองจนี

574375013 นางสาวจติศุภา13 โฮมจตัรุสั

574375014 นางสาวจริาพร14 สงิหโ์ต

574375015 นางสาวจฑุารตัน์15 ศรสีอาด

574375016 นางสาวจไุรรตัน์16 ชมภูทอง

574375017 นางสาวชฎาพร17 คนดี

574375018 นางสาวชนฐัปภา18 ปะตเิพนงั

574375019 นางสาวชนานนัท์19 แสงโพลง

574375020 นางสาวชตุมิา20 แกลว้กลา้

574375021 นางสาวณฐนภสักญั21 อํา่กลดั

574375022 นางสาวณฐักานต์22 นุชอดุม

574375023 นางสาวณฐัฐนินัท ์23 ยนิดี

574375024 นางสาวณฐัธดิา24 จนัทรเ์กลา้

574375025 นางสาวณฐัรดา25 โรงแสง

574375026 นางสาวทกัษพร26 สรอ้ยศรี

574375027 นางสาวทศัราภาณ์27 จติรตรง

574375028 นางสาวทพิวลัย์28 เหมาะเจาะ

574375029 นางสาวธนพร29 วรรณฤทธิ์  (ทนุ)

574375030 นางสาวธนิสร30 หนูทมิทอง   (ทนุ)

574375031 นางสาวธญัลกัษณ์31 เทยีนฤกษ์

574375032 นางสาวธญัวรตัน์32 เกษเดช

574375033 นางสาวธนัยช์นก33 รกัษาราษฎร์

574375034 นางสาวนภาพร34 อยู่อน้

574375035 นางสาวนฤมล35 เอกวฒัน์

574375036 นางสาวนาถนารี36 เขยีวอ่อน

574375037 นางสาวนิสา37 เลศิธนู

574375038 นางสาวบษุกร38 คงสาํราญ

574375039 นางสาวปารชิาต39 ฉนัทสทิธปิระสาท

574375040 นางสาวปญุณิศา40 โรงแสง

574375041 นางสาวพนิดา41 เตม็เมอืง

574375042 นางสาวพรนภา42 นิ่มนวล

574375043 นางสาวพรหทยั43 สุขใส

574375044 นางสาวพชิญา44 จนัทรว์รชยักลุ

574375045 นางสาวเพชรรี45 ยหีะหมดั



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5743-75/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

ภาษาองักฤษธุรกจิ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574375046 นางสาวภทัรชรตัน์46 คุม้วงศ์

574375047 นางสาวรพพิาณี47 ฐติอิมรพนัธ์

574375048 นางสาวรตัตกิาล48 คาํน่วม

574375049 นางสาววชิดุา49 มผีล

574375050 นางสาววชิตุา50 จนัทรพ์นัธุ ์

574375051 นางสาวศิรนุิช51 งามขาํ

574375052 นางสาวศุทธหทยั52 จติรวกิรานต์

574375053 นางสาวสกณุา53 เนื้อนิ่ม

574375054 นางสาวสมฤทยั54 สละทองตรง

574375055 นางสาวสริวิรรณ55 ใหม่สุวรรณ

574375056 นางสาวสุชลติา56 ลิ้มสวาท

574375057 นางสาวสุทธริตัน์57 พุ่มพนุพนิ

574375058 นางสาวสุธธีดิา58 สาํราญอยู่

574375059 นางสาวสุนิษา59 แป้งหอม

574375060 นางสาวสุพรรณี60 นาคสุข

574375061 นางสาวสุภาภรณ์61 ตน้สกลุ

574375062 นางสาวสุภาวดี62 เพยีรธรรม

574375063 นางสาวสุรยีพ์ร63 ใจกลา้

574375064 นางสาวโสรญา64 โลดทนงค์

574375065 นางสาวอรวรรณ65 ประกรณ์

574375066 นางสาวอบุลรตัน์66 ทองแยม้

574375068 นายทรงวุฒิ67 รอดไป

574375069 นายนนทวตัร68 กองหนู

574375070 นายนราวชิญ์69 พุ่มพยุง

574375071 นายภาณุพงษ์70 แอบตุร

574375073 นายเวธกา71 พูลนิล

574375074 นายศรณัย์72 เหมอืนอ่วม

574375075 นายศุภกจิ73 รอดชพี

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    7    66    735743-75/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-18/0

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การจดัการ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574418001 นางสาวจามจรุี1 คาํม ัน่

574418002 นางสาวจริาภรณ์2 เหมอํา่

574418003 นางสาวณฐัวรรณ3 ออ้นวอน

574418004 นางสาวธดิารตัน์4 บวัครื้น

574418006 นางสาวพมิพล์ดา5 แซ่จิว๋

574418007 นางสาววรรณพร6 ไมแ้กว้

574418008 นางสาววยิะดา7 หสัชู

574418009 นางสาวศศิประภา8 ลบิลบั

574418010 นางสาวศิรกิาญจน์9 หริญัเกษตร

574418011 นางสาวสาธนิี10 เพชรมณี

574418012 นางสาวสาวณีิ11 กล ํา่ทอง

574418014 นางสาวสุนิสา12 ป่ีแกว้

574418015 นางสาวสุวรรณนา13 กสุุพะ

574418016 นางสาวหทัยา14 เอีย๊ะแหวด

574418017 นางสาวอรนุช15 สมัมาขนัธ์

574418018 นายพงศกร16 อรุาววีรรณ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    1    15    165744-18/0 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-18/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การจดัการ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574418101 นางสาวกนกกาญจน์1 สนิพูน

574418102 นางสาวกมลชนก2 เผอืกทอง

574418103 นางสาวกญัญพชัร3 วดัสว่าง

574418104 นางสาวจนัทมิา4 กลางสุวรรณ

574418105 นางสาวจริชัญา5 ถาวรประสทิธิ์

574418106 นางสาวฉตัรกมล6 เสอืเดช

574418107 นางสาวชนญัธดิา7 สุขสอาด

574418108 นางสาวชตุมิา8 เซีย่งจง๊

574418109 นางสาวฐติพิร9 พรายพริ้ง   (ทนุ)

574418110 นางสาวณฐัรกิา10 คงดาํ

574418111 นางสาวดุษฎี11 หสัไทย

574418112 นางสาวทพิยร์ตัน์12 ฉิมพาลี

574418113 นางสาวธนชัพร13 เจรญิโอสถ

574418114 นางสาวนนทรกิา14 เหี้ยมหาญ

574418115 นางสาวนภสัวรรณ15 ดาวฤกษภ์ูมชิยั

574418116 นางสาวนวรตัน์16 อนิทฤทธิ์

574418118 นางสาวนิตพิร17 นาคจนัทร์

574418119 นางสาวนิสา18 ปารโิต

574418120 นางสาวเนตรนภา19 กนัอนิทร์

574418121 นางสาวปรยีานุช20 มิง่แมน้

574418122 นางสาวปวณีา21 มาแป้น

574418123 นางสาวผการตัน์22 แซ่อุย๋

574418124 นางสาวพนิดา23 ฮะติด๊

574418125 นางสาวพรพมิล24 ชา้งแกว้

574418126 นางสาวพชิญน์าฏ25 โอ่เงนิ

574418127 นางสาวมธุรส26 ตรงศิริ

574418128 นางสาวมทันียา27 ทศันภกัดี

574418129 นางสาวยุรดา28 เจนเกษกรณ์

574418130 นางสาวรตันชฎา29 ขอเจรญิ

574418131 นางสาวรตัพร30 ตาลอ่อน

574418132 นางสาวพลอยดารนิทร์31 บงบตุร

574418133 นางสาววรรณภา32 พุ่มเรอืง

574418134 นางสาววลยัลกัษณ์33 เกตงุาม

574418135 นางสาววาสนา34 จนัทรใ์จเดด็

574418136 นางสาววริชั35 ชวีงักูล

574418137 นางสาวศรวณีย์36 แอยอด

574418138 นางสาวศศิวมิล37 จนัทรวงค์

574418139 นางสาวศิรวิรรณ38 ยุศกระโทก

574418140 นางสาวสมใจ39 เฉลมิทรพัย์

574418141 นางสาวสุกญัญา40 เฉลมิวงศ์

574418142 นางสาวสุดารตัน์41 สุขใจ

574418143 นางสาวสุปรยีา42 บญุโพธิ์

574418144 นางสาวสุวชิาดา43 สงัขวจิติร

574418145 นางสาวอรญา44 น่วมอ่อน

574418146 นางสาวอรพนิ45 สุโขธนงั



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-18/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การจดัการ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574418147 นางสาวอรวรรณ46 หวงัวบูิลยก์จิ

574418148 นางสาวอรสา47 วงคใ์หญ่

574418149 นางสาวอรศิรา48 แซ่จวิ

574418150 นางสาวอจัฉราพรรณ49 พณิทพิย์

574418151 นางสาวอนิทริา50 ลิม่เซง้

574418152 นายกรกช51 คดิตรกึ

574418153 นายกฤตนยั52 แผนประไพ

574418154 นายกติตธิชั53 นุชนอ้ย

574418155 นายชาครติ54 สรอ้ยสุวรรณ

574418156 นายณฐัวุฒิ55 เขยีวมณี

574418157 นายทศพล56 ปกัษี

574418158 นายธนาวุฒิ57 ผวิชะอุ่ม

574418159 นายธรีธรณ์58 ศรจีนัทรเ์ฟ้ือ

574418160 นายนนทวฒัน์59 สวิายะวโิรจน์

574418161 นายพรีวชิญ์60 สงวนพนัธุ์

574418162 นายโยธนิ61 ศาสตรเ์วช

574418163 นายวนัเฉลมิ62 ทรพัยบวั

574418164 นายสยาม63 ปิยะวทิยว์นิช

574418165 นายสุบรรณ64 แสงสงา่

574418166 นายณฐัยศ65 ชนิพฒันวานิช

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   15    50    655744-18/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-18/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การจดัการ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574418201 นางสาวกนกวรรณ1 คาํสาย

574418202 นางสาวกมลธร2 กลิน่เลก็

574418203 นางสาวกญัญาพชัร3 คขนนัท์

574418204 นางสาวจนัทมิา4 พระพรายครบรุี

574418205 นางสาวจริารชั5 ฮ่องเฮงเสง็

574418206 นางสาวจฑุารตัน์6 พึง่เสนาะ

574418207 นางสาวชญานิศ7 ทองทบั

574418208 นางสาวชมภูนุช8 เขยีวชอุ่ม

574418209 นางสาวชตุมิา9 อิม่ใจ

574418210 นางสาวณฐัชา10 สนัทดั

574418211 นางสาวทกัษพร11 เขยีวอ่อน

574418212 นางสาวทพิยว์รรณ12 วงศก์องแกว้

574418213 นางสาวธนิกา13 เปียผ่อง

574418214 นางสาวธญัญลกัษณ์14 ขนุนุช

574418215 นางสาวธญัญาเรศ15 จนัทรแ์จ่ม

574418216 นางสาวนพมาศ16 องินิ่ม

574418217 นางสาวนภสัสร17 พลอยยิ้ม

574418218 นางสาวนนัทพร18 บญุคาํแสน

574418219 นางสาวนาฏอนงค์19 ปานสกลุ

574418220 นางสาวนิรมล20 ทพิยว์งศ์

574418221 นางสาวนุชจรี21 รกัชม

574418222 นางสาวเบญจวรรณ22 สุขดบิ

574418223 นางสาวปรยีาภรณ์23 สนิสร

574418224 นางสาวปิยวรรณ24 นพคุณ

574418225 นางสาวพรพรรณ25 มเีนียม

574418226 นางสาวพชัราพร26 แพทยป์ระสทิธิ์

574418227 นางสาวพชิานนัท ์27 ยอดทอง

574418228 นางสาวภทัรวดี28 จาลพุชิญ์

574418229 นางสาวมนชยา29 เกดิมี

574418230 นางสาวมารษิา30 สุกสี

574418231 นางสาวรมดิา31 เชาวม์าก

574418232 นางสาวรตันาภรณ์32 ลอืชยั

574418233 นางสาวรุจดิา33 หมอยา

574418234 นางสาววนชัพร34 คงเขาม่วง

574418235 นางสาววรญัญา35 ลกัษณาครบรุี

574418236 นางสาววนัวสิา36 แกว้รอด

574418237 นางสาววชิชดุา37 นิยมรตัน์

574418238 นางสาวเวธกา38 จนัทรบ์รรจง

574418239 นางสาวศรสวรรค์39 ศรปีระภา

574418240 นางสาวศิราภรณ์40 แจ่มสว่าง

574418241 นางสาวศุภรตัน์41 ช่วงชู

574418242 นางสาวสาธดิา42 อยู่สุข

574418243 นางสาวสุกญัญา43 โพธิ์เหลอืง

574418244 นางสาวสุทธชิา44 เขยีวอมร  (ทนุ)

574418245 นางสาวสุพชิชา45 พวงส ัน้



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-18/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การจดัการ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574418247 นางสาวอภสิรา46 กนุทอง

574418248 นางสาวอรณิชา47 คาํสุข

574418249 นางสาวอรวรรณ48 สพีณิ

574418250 นางสาวอรศิา49 สุขสวสัดิ์

574418251 นางสาวอญัชลี50 อนิทรล์ว้น

574418252 นางสาวอไุรรตัน์51 พทิกัษส์วสัดิ์

574418253 นายชยัชนะ52 พลอยพลาย

574418254 นายณฐัวุฒิ53 ทองอรพนิท์

574418255 นายธงไชย54 สุรจริาภรณ์

574418256 นายธนัยา55 รกัษาราษฎร์

574418257 นายธรีวฒัน์56 สกลุพงษ์

574418258 นายนพวทิย์57 โกดานุช

574418259 นายภทัราวุธ58 พราหมณน์อ้ย

574418260 นายรุจกิร59 ชื่นสมบตัิ

574418261 นายศราวุฒิ60 ใจว่อง

574418262 นายศุภกจิ61 เพิม่พูล

574418263 นายสถาพร62 เยน็งาม

574418264 นายสรณฐั63 พุ่มลาํดวน

574418265 นายสุรพศ64 ชุ่มแช่ม

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   13    51    645744-18/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-18/3

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การจดัการ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574418301 นางสาวกนกวรรณ1 เคลอืบอาบ

574418302 นางสาวกรรณิการ์2 ยุทธกาศ

574418303 นางสาวกติตมิา3 คุณปญัญา

574418304 นางสาวจดิาภา4 พุ่มพวง

574418305 นางสาวจรีภา5 บวัทอง

574418306 นางสาวจฑุามาศ6 สรวเิชยีร

574418307 นางสาวเจนจริา7 เณรสุวรรณ

574418308 นางสาวชญานี8 ชาตกิานนท์

574418309 นางสาวชลติา9 บญุมาก   (ทนุ)

574418310 นางสาวช่อผกา10 เกตพุรม

574418311 นางสาวณฐัธดิา11 มศิีริ

574418312 นางสาวณฐัวรรณ12 ยางสูง

574418313 นางสาวณิศวรา13 ขาวผ่อง

574418315 นางสาวธนวนัต์14 อยู่แสง

574418316 นางสาวธมลวรรณ15 กรวยมงคล

574418318 นางสาวนพวรรณ16 จนับวัลา

574418319 นางสาวนฤมล17 กะเปาะนอ้ย

574418320 นางสาวนนัทกิา18 ทองสกลุ

574418321 นางสาวนิตยา19 กนักูณ

574418322 นางสาวนิศานาถ20 ชลธี

574418323 นางสาวนุชนารถ21 ขอเจรญิ

574418324 นางสาวรภสัฐกา22 พนิิจพงษ์

574418325 นางสาวปรยีาวรรณ23 เรอืงสว่าง

574418326 นางสาวไปรมา24 คมปาน

574418327 นางสาวพนิดา25 แจง้กระจ่าง

574418328 นางสาวภารดี26 ตระหงา่น

574418329 นางสาวมทุติา27 อ่วมออ้

574418330 นางสาวรกัชนก28 ไมแ้กว้

574418331 นางสาวรตันาภรณ์29 อนิสนิ

574418332 นางสาวลกัษมณ30 สุจรติ

574418333 นางสาววรกานต์31 สุขสาทศ

574418334 นางสาววราภรณ์32 ดาบฉิมพลี

574418335 นางสาววาสนา33 กลิน่มาลี

574418336 นางสาววชิดุา34 แสงทอง

574418337 นางสาวศุภรตัน์35 ชุ่มแช่ม

574418338 นางสาวศศิธร36 บญุเดช

574418339 นางสาวศิรพิร37 บญุมาก

574418340 นางสาวสตรรีตัน์38 สุขเมอืง

574418341 นางสาวสาวติรี39 สนิณรงค์

574418342 นางสาวสุดารตัน์40 จญิกาญจน์

574418343 นางสาวสุนิสา41 โอนองิ

574418344 นางสาวสุภาวี42 เชื้อชาย

574418345 นางสาวอมรรตัน์43 ไก่แกว้

574418346 นางสาวอรพรรณ44 รุ่งโรจน์

574418347 นางสาวองัคณา45 ขอจลุซว้น



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-18/3

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การจดัการ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574418348 นางสาวอญัชสิา46 พรหมาธวิฒัน์

574418349 นางสาวอโณทยั47 เอีย่มสมยั

574418350 นายกฤษณะ48 สนิทอง

574418351 นายชยัวฒัน์49 ตูวเิชยีร

574418352 นายณฐักร50 จานแกว้

574418354 นายดุลวทิย์51 ใจหม ัน่เพยีร

574418355 นายธนกร52 สุทธา

574418356 นายธานินทร์53 พานคาํ

574418357 นายเธยีรวชิญ์54 ไชยชนกานต์

574418358 นายนิตพิงษ์55 ทาชาด

574418359 นายภมุรนิทร์56 ทองเกดิ

574418360 นายวฒัชรเกยีรติ57 บรรดาศกัดิ์

574418361 นายศราวุฒิ58 สุรบิาล

574418362 นายสถาพร59 รบแคลว้

574418363 นายสทิธพิร60 พรุ่งแสง

574418364 นายอดศิยั61 พนัธค์ง

574418365 นายณฐัภทัร62 อนิทรเ์กตุ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   15    47    625744-18/3 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-33/0

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การตลาด อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574433101 นางสาวชนิกา1 จาํเนียรสุข

574433102 นางสาววชัราภรณ์2 อ่อนเทศ

574433103 นายบณัฑติ3 รศัมเีกยีรตศิกัดิ์

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    1     2     35744-33/0 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-33/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การตลาด อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574433001 นางสาวกาญจนา1 ทองธาตุ

574433002 นางสาวกสุุมา2 วนิไธสง

574433003 นางสาวคคันานต์3 หล ัง่ทรพัย์

574433004 นางสาวจนัทมิา4 เรอืนจนัทร์

574433005 นางสาวจริณสั5 พจนวเิศษ

574433006 นางสาวเจนจริา6 ร่างสม

574433007 นางสาวชลธชิา7 จลุเจมิ

574433008 นางสาวณภทัร8 อนิทะจร

574433009 นางสาวณฏัฐนิตย์9 มกัอาน

574433010 นางสาวณฐัสมิา10 ตาํนานจติร

574433011 นางสาวณิชาภทัร11 เถือ่นไพร

574433012 นางสาวธติยิา12 เจรญิเดช

574433013 นางสาวนนัณภสั13 สายเสง็

574433014 นางสาวเนตรนภา14 ชุ่มแพร

574433015 นางสาวเบญจวรรณ15 กลิน่มณฑา

574433016 นางสาวฝนทอง16 เทยีมทดั

574433017 นางสาวพรทพิย์17 คงครุฑ

574433018 นางสาวพรนภา18 มาประเสรฐิ

574433019 นางสาวพรพมิล19 สนิจนัทร์

574433020 นางสาวพนัธริตัน์20 ร่วมกระโทก

574433021 นางสาวพธิาธร21 ขอเจรญิ

574433022 นางสาวพมิพธู22 มสีวสัดิ์

574433023 นางสาวภรณท์ติา23 เอื้อยศรี

574433024 นางสาวเยาวภ์า24 นาวาลอย

574433026 นางสาววไิลวรรณ25 เอีย่มสาํอางค์

574433027 นางสาวศิยาภรณ์26 เชงิไกรยงั

574433028 นางสาวศิรริตัน์27 สวนชูโต

574433029 นางสาวศิรลิกัษ์28 โกเมท

574433030 นางสาวสกลุกาญจน์29 บาตรงเูหลอืม

574433031 นางสาวสริภิรณ์30 รชัพนัธ์

574433032 นางสาวสุชานนัท ์31 พูลเพิม่

574433033 นางสาวสุณิสา32 ศรทีพิย์

574433034 นางสาวสุดารตัน์33 สุขสาํราญ

574433035 นางสาวสุวมิล34 คาํแหง

574433036 นางสาวเสาวรยี ์35 ปานอน้

574433037 นางสาวหนึ่งกนัยา36 ศรทีอง

574433038 นางสาวอรพรรณ37 ลิ้มฮ่งเคี้ยง

574433039 นางสาวอรวรรณ38 ขาวชาํนาญ

574433040 นางสาวอลสิรา39 พึง่แยม้

574433041 นางสาวอญัชษิฐา40 อศิเรนทร์

574433042 นายชชัพล41 สนขาว

574433043 นายชาตพิงศ์42 นาคชุ่มณ

574433044 นายณฐัพงศ์43 รุ่งเรอืง

574433045 นายณฐัพล44 แซ่ต ัง้

574433046 นายเดชณรงค์45 สะอาดเอีย่ม



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-33/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การตลาด อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574433047 นายทรงวุฒิ46 เหลา่ตกึ

574433048 นายทวชิา47 คาํหงษ์

574433049 นายนภดล48 เขยีวขาํ

574433050 นายนฐัพล49 พดัตลอด

574433051 นายบญุฤทธิ์50 อํา่กอง

574433052 นายพงษส์ทิธิ์51 ซือ่ตรงพานิช

574433053 นายพรวษิณุ52 มศีรดีี

574433054 นายพษิณุ53 พรพระ

574433055 นายรชัภูมิ54 มิง่กมลกลุ

574433056 นายวรีภทัร55 เหลอืวงค์

574433057 นายวรีะพนัธ์56 คงสี

574433058 นายสทิธชิยั57 เพชรสงัข ์

574433059 นายอภนินัท ์58 เกตแุกว้

574433060 นายอภศิกัดิ์59 เพง็ทมิ

574433061 นางสาวพชัรนิทร์60 เลศิแสงทอง

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   19    41    605744-33/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-34/0

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การจดัการทรพัยากรมนุษย์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574434301 นางสาวดาวพระศุกร์1 วดัโลก

574434302 นางสาวปิยาภรณ์2 เรอืงรกัษ์

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    0     2     25744-34/0 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-34/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การจดัการทรพัยากรมนุษย์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574434101 นางสาวกรภทัร์1 พรรณโรจน์

574434102 นางสาวกญัญาพกัตร์2 สุกระจ่าง

574434103 นางสาวกาญจนา3 มาสสร

574434104 นางสาวเกษศราพร4 ตนัตสิริวิงศ์

574434105 นางสาวจนัทรท์พิย์5 เกดิป้าน

574434106 นางสาวจารุวรรณ6 ฤทธชิยั

574434107 นางสาวจริาวรรณ7 พลเยีย่ม

574434108 นางสาวจฑุาทพิย์8 ศรเีมอืง

574434109 นางสาวจฑุารตัน์9 อยู่เจรญิ

574434110 นางสาวชฎานุช10 เนตรแกว้

574434111 นางสาวชนาภา11 ทบัชม

574434112 นางสาวชรนิรตัน์12 สุขศรี

574434113 นางสาวชลติา13 ตนัเจรญิ

574434114 นางสาวโชตริส14 เผอืกเนียร

574434115 นางสาวฐติา15 เกตจุนัทร์

574434116 นางสาวณีรยีา16 นิยมวทิยานนท์

574434117 นางสาวครษิฐา17 ผวิพรรณ

574434118 นางสาวธนาภรณ์18 ยอดรกั

574434119 นางสาวธดิาพฒัน์19 ดอกจนัทร์

574434120 นางสาวนทัวรรณ20 หน่อทมิ

574434121 นางสาวนิชานาถ21 อ่วมสะอาด

574434122 นางสาวเบญจภรณ์22 เสาหงษ์

574434123 นางสาวเบญจวรรณ23 ศิรไิพรทอง

574434124 นางสาวพรญาณี24 สองสี

574434125 นางสาวพรสนิี25 กรมนอ้ย

574434126 นางสาวพชัรวีรรณ26 วรรณชยั

574434127 นางสาวแพรวพรรณ27 ทานุวตั

574434128 นางสาวรชัฏาภรณ์28 แซ่ลิ้ม

574434129 นางสาววนิสา29 ฝ่ายเดช

574434130 นางสาววารุณี30 วธันประชา

574434131 นางสาววาสนา31 แจ่มศรี

574434132 นางสาววลิาวลัย์32 เงาศรี

574434133 นางสาวศนัศนีย์33 จนัทรช์กุลิน่

574434134 นางสาวศิรริตัน์34 พุ่มแกว้

574434135 นางสาวสมฤดี35 เกดิเล

574434136 นางสาวสุชาดา36 บงัศรี

574434137 นางสาวสุพตัรา37 ม่วงสุน

574434138 นางสาวสุภสัสร38 ศรแีสง

574434139 นางสาวสุภาภรณ์39 มแียม้

574434140 นางสาวสุภาวณีิ40 ประทมุเทอืง

574434141 นางสาวสุวรรณา41 บาํเพญ็ผล

574434142 นางสาวโสรยา42 บญุชู

574434143 นางสาวอรนิชา43 เพชรประดบั

574434144 นางสาวอรษิา44 เสยีงใหญ่

574434145 นางสาวอรุณวรรณ45 อนิพรม



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-34/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การจดัการทรพัยากรมนุษย์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574434146 นางสาวอมัพร46 ทรพัยส์นอง

574434147 นางสาวอารรีตัน์47 อนิพยม

574434148 นางสาวอทุยัวรรณ48 แกว้โพธิ์กลาง

574434149 นางสาวอมุาภรณ์49 พูลสวสัดิ์

574434150 นางสาวเอน็ดู50 สุขเกดิ

574434152 นายตน้ตะวนั51 บญุแจ่ม

574434153 นายธนกร52 คาํพนัธ์

574434154 นายโยธนิ53 บตุรโต

574434155 นายรุ่งทวิา54 ตลุพนัธ์

574434156 นายสริชิยั55 สุรโิย

574434157 นายอภสิทิธิ์56 ก.ศรสุีวรรณ

574434158 นายอมรเทพ57 ศกัดิ์ปฎฐิา

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    7    50    575744-34/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-34/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การจดัการทรพัยากรมนุษย์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574434201 นางสาวกมลวรรณ1 สระแกว้

574434202 นางสาวกฤตยา2 มแียม้

574434203 นางสาวกาญจนา3 นวลมาตร

574434204 นางสาวเกศินี4 กลอยสวาท

574434205 นางสาวแกว้ตา5 ปกัเผย

574434206 นางสาวจนัทมิา6 นุชอ่อง

574434207 นางสาวจติตมิา7 ศรสุีวรรณ

574434208 นางสาวจรีพร8 กาลพฒัน์

574434209 นางสาวจฑุามาศ9 หะรงัศรี

574434210 นางสาวเจนจริา10 ทองนาค

574434211 นางสาวชนกสุดา11 บญุมา

574434212 นางสาวชนิภรณ์12 บญุลา่

574434213 นางสาวชลดา13 คงวตัร

574434214 นางสาวโชตมิา14 รุ่งช่วง

574434215 นางสาวเฌอเอม15 ภูดวง

574434216 นางสาวณฐัฐา16 สุขอาํพร

574434217 นางสาวดลยา17 ศิรธิรรมจกัษ์

574434218 นางสาวธนาภรณ์18 ชยัวฒันมงคล

574434219 นางสาวธญัชนก19 มทีรพัย์

574434220 นางสาวนงลกัษณ์20 พธุทา

574434221 นางสาวนาตาชา21 จนัทรวนั

574434222 นางสาวบษุกร22 ชุ่มรอด

574434223 นางสาวเบญจมาศ23 ศรสุีข

574434224 นางสาวปิยนนัท์24 ธูปหอม

574434225 นางสาวพรนภา25 โพธิ์งาม

574434226 นางสาวพมิพช์นก26 เกดิสมจติต์

574434227 นางสาวรกัฤทยั27 ยอดรกั

574434228 นางสาวรุ่งนภา28 เสถยีรกาล

574434229 นางสาววราลี29 จนัทรเ์พชร

574434230 นางสาววาสนา30 เกดิจงรกัษ์

574434231 นางสาววาสนา31 แลเชื้อ

574434232 นางสาวศศิภา32 เกตสุกลุ

574434233 นางสาวศิรพิร33 หมอกเมฆ

574434234 นางสาวศิรลิกัษณ์34 ยะหลอ่ม

574434235 นางสาวสหสัญา35 ดน้ประดษิฐ์

574434236 นางสาวสุกญัญา36 แก่นอูฐ

574434237 นางสาวสุทศิา37 ผวิอ่อน

574434239 นางสาวสุภาภรณ์38 บญุเหลอื

574434240 นางสาวสุภารกัษ์39 จดัพูล

574434241 นางสาวสุวนนัท ์40 ณ ขนัโท

574434242 นางสาวสุวรตัน์41 รกัษว์นิชพงศ์

574434243 นางสาวอภญิญา42 เมอืงงาม

574434244 นางสาวอรอนงค์43 ประดบัสุวรรณ

574434245 นางสาวอรุชา44 ลางคุลเสน

574434246 นางสาวอจัฉรา45 ทองม่วง



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-34/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การจดัการทรพัยากรมนุษย์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574434247 นางสาวอาทติยา46 ม่วงโพธิ์

574434249 นางสาวอมุาพร47 เขม็มณี

574434250 นางสาวอษุาวดี48 โรยสุวรรณ

574434251 นายคธัฌา49 เดชอารมณ์

574434252 นายฉตัรชยั50 รอดคลองตนั

574434253 นายไตรฤกษ์51 ไมแ้กว้

574434254 นายพรีะพล52 เรอืงเดช

574434255 นายรณสทิธิ์53 หนูกระจ่าง

574434256 นายวทิติ54 อาํพนัธ์

574434257 นายสุรสทิธ์55 กจิโสภี

574434258 นายอภสิทิธิ์56 จนัทรจ์นุาทศัน์

574434259 นางสาวอภญิญา57 ถนอมนาค

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    8    49    575744-34/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-35/0

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

คอมพวิเตอรธุ์รกจิ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574435101 นางสาวแกว้กาญจน์1 พมิพเ์พี้ยน

574435102 นางสาวชมพูนุท2 ป่ินทอง

574435103 นางสาวฐานมาศ3 ปานมะณี

574435105 นางสาวเรไร4 เกตพุรม

574435106 นางสาวสุวชิญา5 ป้านสาํราญ

574435107 นายดุษฎี6 ทองรื่น

574435108 นายพงศกร7 หนูนารถ

574435109 นายพลณทั8 พทุธช่วย

574435110 นายรตันพงษ์9 มนูญลกัษณ์

574435111 นายอดุมเดช10 สทิธพิบูิลยพ์นัธุ ์

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    5     5    105744-35/0 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-35/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

คอมพวิเตอรธุ์รกจิ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574435001 นางสาวกาญจนา1 นรม ัง่

574435002 นางสาวกาญจนา2 ยอยรูร้อบ

574435003 นางสาวเกศิรี3 เกตโุกศล

574435005 นางสาวจณิหจ์ฑุา4 เพิม่สนิ

574435006 นางสาวจริรชั5 สวสัดี

574435007 นางสาวเจนจริา6 สรอ้ยสุวรรณ์

574435008 นางสาวชนาภา7 สมบญุ

574435009 นางสาวฐดิารตัน์8 แก่นกงพาน

574435010 นางสาวณฐัฐาพร9 บญุชูยิง่

574435011 นางสาวณฐัมน10 เอีย่มผะดุง

574435012 นางสาวธารณีิ11 ยอยรูร้อบ

574435013 นางสาวนฤมล12 สุพรรณดษิฐ์

574435014 นางสาวนฐัฑรกิา13 สงัขด์วง

574435015 นางสาวนนัธกิา14 ศรยีงั

574435016 นางสาวบานบรุี15 พทุธชาติ

574435017 นางสาวบปุผา16 ปานแดง

574435018 นางสาวพรนภา17 อวยชยั

574435019 นางสาวพกิลุทอง18 คาํอิม่

574435020 นางสาวยุวดี19 ปรวีาสนา

574435022 นางสาวรฏัฐภรณ์20 สงัฐอ์าํพร

574435023 นางสาวรุ่งฤดี21 หอมหวล

574435024 นางสาววลยัลกัษณ์22 จนัทรค์ง

574435025 นางสาววริาวรรณ23 กอ้นเมฆ

574435026 นางสาวศวรรยา24 ทวโียค

574435027 นางสาวศุภวรรณ25 ปุ่ มเพชร

574435028 นางสาวสหฤทยั26 แยม้เยื้อน

574435029 นางสาวสุรยีพ์ร27 เกดิผล

574435030 นางสาวสุวธดิา28 สระแกว้

574435031 นางสาวอณนัยา29 ลูกอนิทร์

574435032 นางสาวอนุสรา30 เสอืเอง็

574435033 นางสาวอรุณรตัน์31 เพง็พนิ

574435034 นางสาวองัคณา32 ศรเีหรา

574435035 นางสาวอญัมณี33 ชยัพฤกษนุ์กูล

574435036 นางสาวอาภาศิริ34 ประทปี

574435037 นายกติตศิกัดิ์35 เอีย่มศิริ

574435038 นายเกยีรตศิกัดิ์36 แช่มชอ้ย

574435039 นายคุณากร37 สุขสด

574435040 นายฉตัรณรงค์38 หอ้มลอ้ม

574435041 นายชาญชชิ39 สุขศิริ

574435042 นายตรภีพ40 เทยีนฟกั

574435043 นายตะวนั41 อยู่วงั

574435044 นายทศันยั42 ภญิโญประการ

574435045 นายธวชัชยั43 ยอยรูร้อบ

574435046 นายนพดล44 กลิน่หอมทน

574435047 นายนรนิทร์45 วฒัโน



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-35/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

คอมพวิเตอรธุ์รกจิ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574435048 นายนิธกิร46 จนัทรแ์กว้

574435049 นายปฏพิทัธ์47 บวัแกว้

574435050 นายปรชัญา48 จรีะนุช

574435052 นายวรุตษรา49 เกษลาม

574435053 นายวรีภทัร50 เดชศิริ

574435054 นายวรีศกัดิ์51 สุกงาม

574435055 นายวุฒพิงศ์52 พราหมณค์ล ํา้

574435056 นายวุฒศิกัดิ์53 กิ่งสวสัดิ์

574435057 นายสรวชิญ์54 จุย้มี

574435058 นายสญัญา55 คุม้ศิริ

574435059 นายสทิธชิยั56 วหิค

574435060 นายอยัยรชั57 กาฬสุวรรณ

574435061 นายอานนท์58 ศรเดช

574435062 นายอทิธพิล59 ศรสีกลุรตัน์

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   25    34    595744-35/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5744-36/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การจดัการธุรกจิคา้ปลกี อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574436001 นางสาวกรานตว์ลี1 รตันะ

574436002 นางสาวจนัทมิา2 แป้นรส

574436003 นางสาวฐติยิากร3 โกลาวลัย์

574436004 นางสาวณชัชา4 เฉลมิจนัทร์

574436005 นางสาวณฐัสุภา5 เรอืงศิลป์

574436006 นางสาวนลติา6 ขาํดี

574436007 นางสาวนนัทกิานต์7 ณ รชัชกาล

574436008 นางสาวนยันา8 หบีแกว้

574436009 นางสาวนํา้ออ้ย9 รื่นบรรเทงิ

574436010 นางสาวปานจรยี ์10 จนิดา

574436011 นางสาวภทัรวรนิทร์11 อน้สี

574436012 นางสาววรนิษฐา12 ทารการ

574436013 นางสาววสุนนัท ์13 อน้สี

574436014 นางสาวศศิธร14 สารประทปี

574436015 นางสาวสาลณีิ15 เจมิใจดี

574436016 นางสาวสุพตัรา16 วงันิล

574436017 นางสาวอารยา17 จนัทรโ์ชติ

574436018 นายถามพ์ร18 ขนุวจิติร

574436019 นายทวชียั19 ทองวารี

574436020 นายเนตนิยั20 ม ัง่มี

574436021 นายประภาคาร21 ปานเพชร

574436022 นายปิยนนัท์22 ดวงเพช็รแสง

574436023 นายศิรวิฒัน์23 วลิยัศิลป์

574436024 นางสาวพณิรตัน์24 ศุภกจิวณิชกลุ

574436025 นางสาวพทัธนนัท์25 เปียผ่อง

574436026 นางสาวชนมน์ิภา26 คาํศรี

574436027 นางสาวศิรพิร27 มหมิา

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    6    21    275744-36/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5745-12/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

นิตศิาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574512101 นางสาวกลุสตรี1 สกลุณี

574512103 นางสาวขนิษฐา2 ใจเพชร

574512104 นางสาวคทัรยีาพร3 ห่วงเพชร

574512105 นางสาวคุณามยั4 พงษศ์รเีจรญิสุข

574512106 นางสาวจนัทมิา5 ช่อฉออ้น

574512107 นางสาวจริาวรรณ6 ทรพัยแ์สนดี

574512108 นางสาวจรีพรพรรณ7 คาํสอน

574512109 นางสาวฉตัรชฎาภรณ์8 สมานทรพัย์

574512110 นางสาวดาวเรอืง9 เลือ่นลอย

574512111 นางสาวทพิวรรณ10 สุขพรอ้ม

574512112 นางสาวธนวรรณ11 สอนสงิหไ์ชย

574512113 นางสาวธรีาภรณ์12 ยิ้มอยู่

574512114 นางสาวนาตารี13 แกว้โกสยี ์

574512115 นางสาวนุชนารถ14 ฤาเดช

574512116 นางสาวเบญจมาส15 แสงจนิดา

574512117 นางสาวปิยธดิา16 พณิวานิช

574512118 นางสาวภณัฑริา17 บญุอยู่

574512119 นางสาวมนกานต์18 อ่วมพ่วง

574512120 นางสาววรรณวศิา19 โพธิ์ทอง

574512121 นางสาวเวทติา20 บวัลอ้ม

574512123 นางสาวสรารตัน21 วนิโยธนิ

574512124 นางสาวสริริตัน์22 สว่างเมฆ

574512125 นางสาวสุดารตัน์23 เสอืแซม

574512126 นางสาวสุพตัรา24 ลวีงั

574512127 นางสาวสุมติตา25 ขนุวจิติร

574512128 นางสาวเสาวลกัษณ์26 สนิลน้

574512129 นางสาวอรวรรณ27 เกตโุกศล

574512130 นางสาวอยัลดา28 พรของอนิทร์

574512131 นางสาวอมุาพร29 คงหตี

574512132 นางสาวไอยดา30 ไก่กอ้

574512133 นายกลา้ณรงค์31 แตงอ่อน

574512134 นายเกวชั32 เพิม่นาค

574512135 นายจตพุร33 สดีอกบวบ

574512136 นายจกัรวาล34 แซ่โก

574512137 นายจริายุ35 ทองนอ้ย

574512138 นายเจษฎา36 บญุส่ง

574512139 นายเจษฎากร37 แหลมทอง

574512140 นายโจนาธา38 บวัยนื

574512141 นายฐติวิสัส ์39 พนัธุน์ก

574512142 นายธนญชยั40 แคลว้คลาด

574512143 นายธนเพชร41 ทองมา

574512144 นายธรีวฒัน์42 ล ํา่มะฤทธิ์

574512145 นายนกัสทิธิ์43 มากพุ่ม

574512146 นายเบญจรงค์44 สุขสวสัดิ์

574512147 นายปรญัชยั45 หมืน่หาญ



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5745-12/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

นิตศิาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574512148 นายปทัวี46 สุนทรวตัร์

574512149 นายปิตพิล47 แสงอาทติย์

574512150 นายพงษพ์พิฒัน์48 หริ่งรอด

574512151 นายพษิณุรตัน์49 แสนแวด

574512152 นายพเิซฐ50 จนัทรส์วสัดิ์

574512153 นายเพชรครีี51 บณัฑตินิยมานนท์

574512155 นายไพศาล52 หอมชวน

574512156 นายระพพีนัธ์53 แตน้ภาพร

574512157 นายวนัชนะ54 ชาํนาญเวทย์

574512158 นายวทิยา55 ทมิทวปี

574512159 นายวธิาน56 แสงนอ้ย

574512160 นายสุรวุฒิ57 ขนุวจิติร

574512161 นายอมรเทพ58 วรรณจติต์

574512162 นายอวริุทธ์59 แมน้เขยีน

574512163 นายอคัคเดช60 จนัทรกัษา

574512164 นายอภสิทิธิ์61 สงัขล์าโพธิ์

574512165 นางสาวสุภาวดี62 สุขอนนัต์

574512166 นายณฐัชา63 ฉิมมณี

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   32    31    635745-12/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5745-12/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

นิตศิาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574512201 นางสาวกญัพชัรภรณ์1 ถริวทิวสัโสภณ

574512202 นางสาวเกศินี2 อทุธา

574512203 นางสาวจมาภรณ์3 จติบรม

574512204 นางสาวจฑุารตัน์4 บญุนอ้ย

574512205 นางสาวช่อทพิย์5 แสงสว่าง

574512206 นางสาวณฐัธดิา6 บญุชู

574512207 นางสาวทพิวรรณ7 เดชแสง

574512208 นางสาวเบญญาภา8 ดวงเดอืน

574512209 นางสาวปภสัสร9 สายสกล

574512210 นางสาวปราณี10 ผาดศรี

574512211 นางสาวปวณีา11 เม่งเตีย๋น

574512212 นางสาวพรพรรณ12 บวันาม

574512213 นางสาวพรอณงค์13 ศรชีาย

574512214 นางสาวพกัตรช์นก14 เจมิสุวรรณ

574512216 นางสาวพสัตราภรณ์15 แกว้พรายตา

574512217 นางสาวพจิติรา16 ชูจติต์

574512218 นางสาวเพชรรตัน์17 ตว้มศรี

574512219 นางสาวเพญ็ศรรีตัน์18 บญุธรรม

574512220 นางสาวแพรนภา19 ปานกลาง

574512221 นางสาวภควดี20 ลลีา

574512223 นางสาวมณัฑนา21 กิ่งสามี

574512224 นางสาวมทันี22 เกดิกาญจน์

574512225 นางสาวยุพเรศ23 ธรรมรกัษ์

574512226 นางสาวรตันา24 สาลี

574512227 นางสาวรุจนินัท ์25 ดมีาก

574512228 นางสาวรุจริา26 ทองเหงา้

574512229 นางสาววรารตัน์27 พลายแกว้

574512230 นางสาววารุณี28 ตัง้เจยีวลี้

574512231 นางสาววมิลพรรณ29 สารไทยสง

574512232 นางสาวสาวติรี30 ฉิมศรี

574512233 นางสาวสุพรรษา31 คชสงค์

574512234 นางสาวสุภาวดี32 ศรเีมฆ

574512235 นางสาวสุรรีตัน์33 กลิน่เพย

574512236 นางสาวอนงคน์าถ34 แกว้ศรวีงษ์

574512237 นางสาวอรนนัท์35 พุ่มศรี

574512238 นางสาวอกัษราภคั36 แซ่ก ัง้

574512239 นายกฤตเิดช37 เมนะบวร

574512240 นายคุณากร38 เจมิจนัทร์

574512241 นายณรงค์39 คานงาม

574512242 นายณฐัพงษ์40 ยวงมา้นสะอาด

574512243 นายตณิณภพ41 เทศเจรญิ

574512244 นายทศพล42 ไทยนุกูล

574512245 นายทติยอ์ทุยั43 มสีนาม

574512246 นายธนธรณ์44 เพยีรทอง

574512247 นายธนวฒัน์45 ปานพนัธุ์



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5745-12/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

นิตศิาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574512248 นายธนวฒัน์46 เป้าทอง

574512249 นายธรีพล47 นิบเพช็ร์

574512250 นายธรีเสฏฐ์48 ศรสุีวรรณ์

574512251 นายนิตธิร49 โกมลมสุกิ

574512252 นายปฏยุิทธ50 สว่างยิง่

574512253 นายประสทิธิ์51 จอมศรคีะยอม

574512254 นายภานุพงศ์52 เฟ่ืองแกว้

574512255 นายโภไคย53 บรบูิรณ์

574512256 นายรงัสมินัตุ ์54 บญุขาว

574512257 นายลขิติ55 คาํเลยีว

574512258 นายวรพจน์56 บญุตดิ

574512259 นายวรรณะ57 อาจเทศ

574512260 นายวชัรพล58 องอาจ

574512261 นายศรณัย์59 ชูรกัษา

574512262 นายศราวุฒิ60 ทองมาก

574512263 นายศกัรนิทร์61 ทองทบั

574512264 นายศิวะพชัร์62 ทองสนิ

574512265 นายอนุชา63 คลอ่งแคลว่

574512266 นายอาธตินินัต๋64 จนัทรโ์กมล

574512267 นายอานนท์65 โตต ัง้

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   29    36    655745-12/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5746-55/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

วศิวกรรมพลงังาน อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574655001 นางสาวจนิดารตัน์1 คงแสน

574655002 นางสาวบษุกร2 แกว้สุขโข

574655003 นางสาวเปรมฤทยั3 ภู่ระหงษ์

574655004 นางสาวพรพไิล4 ม่วงนอ้ย

574655005 นางสาวมนิตรา5 เกดิสมจติร

574655006 นางสาวรุ่งทวิา6 เปรมศิรพิฒัน ์  (เปรม)

574655007 นางสาวศศิประภา7 สงบใจ

574655008 นางสาวเสาวนีย์8 วงจนี

574655009 นายชนะชล9 บญุเรอืง

574655010 นายชมุพล10 สุขดี

574655011 นายธุวชติ11 เยน็ใจ

574655012 นายนฤดล12 แกว้สุคนธ์

574655013 นายนทัธพงศ์13 โดยคาํด ี (ทนุ)

574655014 นายผา14 รกัธรรม

574655015 นายพชระ15 ศิลป์เมอืง

574655016 นายยุทธภูมิ16 อาสนะรตันธรรม  (ทนุ)

574655017 นายวรียุทธ17 สระสสีม  (ทนุ)

574655018 นายสุรยินัต์18 หนูแกว้

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   10     8    185746-55/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5746-59/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สาร อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574659001 นางสาวญาสุมนิทร์1 สคีราม

574659002 นางสาวปภาวดี2 เพช็รประดบั

574659003 นางสาวพรรษา3 เตม็เป่ียม

574659004 นางสาวสุชานนัท ์4 คงกระพนัธ์

574659005 นางสาวสุภาภรณ์5 จุย้ยิ้ม

574659006 นายเกรกิชยั6 พนัธสูตร

574659007 นายคทาวุธ7 บวัสนิ

574659008 นายชชัวาล8 ประทมุเทศ

574659009 นายณฐัพล9 ประสมศิลป์

574659010 นายณฐัภทัร10 แกว้หอม

574659011 นายปญุญพฒัน์11 ทวพีรกลุ

574659012 นายพชัรพล12 ฉวรีตัน์

574659013 นายพธิวชั13 เอีย่มอาํนวย    (ทนุ)

574659014 นายไพโรจน์14 เวยือ่   (ทนุ)

574659015 นายภาณุพล15 คชพงษ์

574659016 นายมานพ16 เบเช    (ทนุ)

574659017 นายอานนัท์17 พฤกษาชวีะ

574659018 นางสาวอภญิญาภรณ์18 โพธิ์เจรญิ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   12     6    185746-59/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5746-66/0

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

วศิวกรรมเครื่องกล อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574666001 นายกฤตนิ1 โสภณธรรมวนิิต

574666002 นายกานต์2 สุวกร

574666003 นายณฐักรณ์3 ชูกอ้นทอง

574666004 นายปทัมากร4 ป่ินฟ้า

574666005 นายพงศกร5 นุชนาด

574666006 นายพงษธ์ร6 รกัสนอง

574666007 นายพงษศ์กํดิ์7 พลสทิธิ์

574666008 นายพรชยั8 รุ่งเรอืง

574666009 นายภานุพงษ์9 สุกใส

574666010 นายวสนัฐ ์10 พุ่มจนัทร์

574666011 นายวนัชนะ11 ประเสรฐิ

574666012 นายสุทธนินัท ์12 สดีอกบวบ

574666013 นายสุเมธ13 หวานคาํเพราะ

574666014 นายโสธร14 คาํฮ ัว้

574666015 นายอนนัต์15 แสงเงนิ

574666016 นายอนุสรณ์16 รอ้ยแกว้

574666017 นายอภชิาติ17 ว่องไว

574666018 นายอรรถกร18 ราชวงศ์

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   18     0    185746-66/0 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5746-66/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

วศิวกรรมเครื่องกล อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574666101 นางสาวชลลดา1 รกัษาภกัดี

574666102 นางสาวทพิวรรณ2 ซงัยนืยง   (ทนุ)

574666103 นายกฤตณฐั3 คาํปญัญา

574666104 นายกนัตนินัท ์4 ตดิงาม

574666105 นายคฤหสัถ ์5 อรชร

574666106 นายฉตัรชยั6 ธาระเพช็ร

574666107 นายชยัวฒัน์7 เมอืงใหญ่

574666108 นายณรงคส์กัดิ์8 คลอ่งแคลว่

574666109 นายณฐัดษิฐ์9 สทิธิ์ธรรมโชติ

574666110 นายณฐัพงษ์10 นอ้ยไร่ภูมิ

574666111 นายณฐัพล11 อากาศเมฆ

574666112 นายณฐัวุฒิ12 เพ่งยงั

574666113 นายธนกร13 พูนชื่น

574666114 นายธนวฒัน์14 แสงจนัทร์

574666115 นายนทัธี15 จนีเทยีน

574666116 นายปฏภิาณ16 ราชกจิ

574666117 นายปรชีาพล17 วรรณทอง

574666118 นายปิยวฒัน์18 พ่วงลาโพธิ์

574666119 นายพทัธพล19 พูลสวัสดิ์

574666120 นายพพิฒันพ์งศ์20 ขาํโคกกรวด

574666122 นายวงศกร21 โตมอญ

574666123 นายวทิวสั22 ธดากลุ

574666124 นายศรราม23 เยน็ใจ

574666125 นายศรนัย์24 แซ่อึ้ง

574666126 นายศรายุทธ25 จนัทรศ์รทีอง

574666127 นายศกัดาพฒัน์26 ศิรโิรจน์

574666128 นายศิรชิยั27 เขม็โต

574666129 นายศุภอาสภ์28 สุวรรณสาํรดิ

574666130 นายศุภโชค29 ซือ่มาก

574666131 นายสราวุธ30 นอ้ยเจรญิ

574666132 นายสุรชยั31 วงศษ์าคม

574666133 นายอนิรุต32 แป้นเขยีว

574666134 นายอรรถวทิ33 ทองมี

574666135 นายอคัรเทพ34 เสง็ขยนั

574666136 นายอานนท์35 บญุทรง

574666137 นายอาํนาจ36 ทองมา

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   34     2    365746-66/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-22/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574722101 นางสาวกนกพร1 วรรณเลศิ

574722102 นางสาวกรกมล2 ศุภการ

574722103 นางสาวเกศสนิีย ์3 มากศกัดิ์

574722104 นางสาวจติตมิา4 ทพิยอ์าํพร

574722105 นางสาวชนิตา5 นุย้เมอืง

574722106 นางสาวณฐักาญจน์6 ไหลลน้

574722107 นางสาวดวงพร7 ขาวพมิล

574722108 นางสาวธนชัพร8 ดอกปีบ

574722109 นางสาวธดิารตัน์9 โฉมทนงค์

574722110 นางสาวนฤมล10 ขอวฒันะกลุ

574722111 นางสาวนิตพิร11 นาคจนัทร์

574722112 นางสาวเนตรชนก12 นิลเถือ่น

574722113 นางสาวปนดัดา13 ทองคาํ

574722114 นางสาวปารชิาติ14 แกว้ดวงเดอืน

574722115 นางสาวพนชักร15 เตวะมานนท์

574722116 นางสาวพชิญา16 จนัทรม์ติร

574722117 นางสาวแพวพรรณ17 จนัทรห์าญ

574722118 นางสาวรทติา18 พรหมฉวี

574722119 นางสาวรชันี19 อดสิรบตุร

574722120 นางสาววจิติรา20 กนัหารนิ

574722121 นางสาวศิรมิาศ21 จนัทรเ์ฉย

574722122 นางสาวศิรลิกัษณ์22 ตมุประธาน

574722123 นางสาวสาลนิี23 อรชร

574722124 นางสาวสุจติรา24 แสงสุวรรณ

574722125 นางสาวสุนิตา25 มมีานะ

574722126 นางสาวสุภาวดี26 แก่นสาร

574722127 นางสาวเสาวลกัษณ์27 เกนกาล

574722128 นางสาวอทติยา28 เอีย่มโคกสูง

574722129 นางสาวอลสิา29 สอนสุทธิ์

574722130 นายกนกพงศ์30 เพยีรขนุทด

574722131 นายกติตพิศ31 แป้นหนุ่ม

574722132 นายขจรศกัดิ์32 โวดทวี

574722133 นายจกัรกฤษณ์33 พรชยันเรศ

574722134 นายจามกีร34 วงศท์องดี

574722135 นายชลติ35 วนัดี

574722136 นายชูศกัดิ์36 แกว้เกดิ

574722137 นายณฐัชยั37 เตง็ประเสร็ฐ

574722138 นายณฐัวุฒิ38 ใจเสมอ

574722139 นายทศัน39 แดนเมอืง

574722140 นายนครนิทร์40 สงัขศ์รี

574722141 นายเนตพิงษ์41 พ่วงกลิน่

574722142 นายปรนิทร42 บรหิารพานิช

574722143 นายพงศธร43 ศรสุีข

574722144 นายพฒันพงษ์44 แกว้เดชะ

574722145 นายพรีะพฒัน์45 โคจนา



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-22/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574722146 นายภานุพงค์46 คนม ัน่

574722147 นายมณฑล47 พนัภยั

574722148 นายราเชน48 สุขคลา้ย

574722149 นายวรวฒัน์49 ตาละลกัษณ์

574722151 นายวโิรจน์50 อนิราย

574722152 นายศตวรรษ51 เตีย๊เตีย๊ะ

574722153 นายศรทัธา52 บญุศิริ

574722154 นายศิลา53 บญุคง

574722155 นายสมบตัิ54 ม ัง่คง

574722156 นายสกักรนิทร์55 พรโคกกรวด

574722157 นายสุทธกิานต์56 ประสานทอง

574722158 นายสุรดษิ57 ตัง้เจยีวลี้

574722159 นายสุรยิา58 ตราชูนิต

574722160 นายอนุรกัษ์59 ขาํพวง

574722161 นายอภสิทิธิ์60 นิรตัตสิยั

574722162 นายอานนัต์61 พอดี

574722163 นายเอกพล62 ชมุพงษ์

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   33    29    625747-22/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-22/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574722201 นางสาวกนกวรรณ1 ชนุตระกูล

574722202 นางสาวกลัยาณี2 บญุอยู่

574722203 นางสาวขวญัฤดี3 พูลสวสัดิ์

574722204 นางสาวจรินนัท ์4 ดแีกว้

574722205 นางสาวชรนิรตัน์5 พ่วงสาํราญ

574722206 นางสาวณฐัธนิชา6 หมืน่รกัษ์

574722207 นางสาวดาราณี7 อยู่เยน็

574722208 นางสาวธนาภรณ์8 พานิจเจรญิ

574722209 นางสาวธติริตัน์9 หลกีภยั

574722210 นางสาวนภสัสร10 อํา่ศรี

574722211 นางสาวนฤมล11 ไชยพรม

574722212 นางสาวนิภาพร12 อนิทรช์ื่น

574722213 นางสาวบณุยนุช13 กลิน่อบุล

574722214 นางสาวประดษิฐา14 นาคแกว้

574722215 นางสาวปารญีา15 จนัทรล์าด

574722216 นางสาวพรชนก16 พูลสุข

574722217 นางสาวพมิผกา17 เฉียงพฒัน์

574722218 นางสาวภทัรสุดา18 ทนัสุข

574722219 นางสาวรวสิรา19 ทองแท่ง

574722220 นางสาวรตันาภรณ์20 พูลผล

574722221 นางสาวศรณัยา21 คงปราณ

574722222 นางสาวศุภรตัน์22 อนุกูล

574722223 นางสาวสาวติรี23 สทีอง

574722224 นางสาวสุชาดา24 กรส่งแกว้

574722225 นางสาวสุภาวดี25 ขลบิเคลือ่น

574722226 นางสาวหทยัรตัน์26 ทองกลดั

574722227 นางสาวอนงคน์าฎ27 คลา้ยทพิย์

574722228 นางสาวองัคณา28 ชื่นลว้น

574722229 นายกมล29 สวสัดริกัษ์

574722230 นายกติตศิกัดิ์30 อ่วมเทศ

574722231 นายขวญัชยั31 ชะอุ่มฤทธิ์

574722232 นายจกัรกฤษณ์32 ศรจีนัทร์

574722233 นายจณิณวตัร33 วรสงิห ์

574722234 นายชชัวนิท ์34 อนิงาม

574722235 นายเชาวว์ฒัน์35 ดวงสวสัดิ์

574722236 นายณฐัพงษ์36 พดัแสง

574722237 นายดาํรงศกัดิ์37 แกว้ผึ้ง

574722238 นายทศันยั38 จนัทรถ์กึ

574722239 นายนพรตัน์39 งาชา้ง

574722240 นายเนตพิงษ์40 สงวนทรพัย์

574722241 นายปรชีา41 จนัทรก์ระจ่าง

574722242 นายปญัญาวุฒิ42 สงิหจ์นัทร์

574722243 นายพงศช์นก43 หลงละเลงิ

574722244 นายพทัธพล44 อรุณรตัน์

574722245 นายภานุพฒัน์45 เรอืงสว่าง



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-22/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574722246 นายมานะ46 สุรโิย

574722247 นายรุ่งโรจน์47 สมไพบูลย์

574722248 นายวรวทิย์48 จนัทรร์กัษา

574722249 นายวชัรพงษ์49 ทองลอย

574722250 นายวรีชยั50 รุ่งราษี

574722251 นายศตวรรษ51 นาเมอืง

574722252 นายศราวุธ52 ทพิยพ์มิล

574722253 นายศุภกร53 จนัทรชู์กลิน่

574722254 นายสมพล54 เกตทุพิย์

574722255 นายสามารถ55 นิลกนั

574722256 นายสุทธชิยั56 เสอือบ

574722257 นายสุรวชั57 ครุฑสนิธุ์

574722258 นายสุวฒัน์58 ธรรมโณ

574722259 นายอภชิาติ59 แตม้ทอง

574722260 นายอรรถกร60 พกุงาม

574722261 นายอารกัษ์61 ป้านบญุ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   33    28    615747-22/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-22/3

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574722301 นางสาวกนกวรรณ1 นุชนาฏพนิต

574722302 นางสาวกาญจนา2 เขยีวมณี

574722303 นางสาวขวญัแกว้3 ทรงศิริ

574722304 นางสาวจฑุามาศ4 ทองอยู่

574722305 นางสาวชลดา5 ฉิมปราง

574722306 นางสาวณฐัธดิา6 รอดนอ้ย

574722307 นางสาวทวพีร7 ทนิสุข

574722308 นางสาวธนาภรณ์8 สทีองสุก

574722309 นางสาวนลนิี9 เพง็พณิ

574722310 นางสาวนิภาวรรณ10 ทองคลา้ย

574722311 นางสาวบรุรีตัน์11 ฮมภริมย์

574722312 นางสาวปรางหวาน12 วงษบ์วังาม

574722313 นางสาวปิยธดิา13 คชสงิห ์

574722314 นางสาวพรพมิล14 เกดิทอง

574722315 นางสาวพมิลพรรณ15 เพชรพูน

574722316 นางสาวภานุมาศ16 วรฉตัร

574722317 นางสาวระพพีร17 พลบัใหญ่

574722318 นางสาววราภรณ์18 จลุเอีย่ม

574722319 นางสาวศศิธร19 แสงเดือ่น

574722320 นางสาวสญัธรีา20 อนุมาศ

574722321 นางสาวสริวิลัภ ์21 พูนเพิม่

574722322 นางสาวสุชาดา22 แสนโสม

574722323 นางสาวสุนิศา23 เรอืงสนิ

574722324 นางสาวสุวนนัท ์24 ศรสุีวรรณ

574722325 นางสาวหทยัรตัน์25 เบญจภมุรนิ

574722326 นางสาวอนุสรา26 พ่วงลาภ

574722327 นางสาวอญัชลี27 เหลอืงประภาศิริ

574722328 นายกฤษดา28 สรอ้ยสอิ้ง

574722329 นายกษมา29 นิลเกตุ

574722330 นายเกรยีงศกัดิ์30 ทบันอ้ย

574722331 นายคมสนั31 ยุทธบรรดล

574722332 นายจกัรกฤษณ์32 สวนมา

574722333 นายจริายุ33 เหมาะดี

574722334 นายชาตชิาย34 สกลุพงษ์

574722335 นายณภทัร35 ทองเจรญิ

574722336 นายณฐัพล36 เครอืเหลา

574722337 นายตะวนั37 กล ัง้เนียม

574722338 นายธนพนธ์38 วะนานิด

574722339 นายเนตวิฒัน์39 จนัทรเ์ด่นแสง

574722340 นายปิยะพงษ์40 วงศไ์พบูลยสุ์ข

574722341 นายพรชยั41 ทองเสม

574722342 นายพรีวชิญ์42 รตันบรหิาร

574722343 นายพรีะพนัธ์43 อิม่นอ้ย

574722344 นายไพศาล44 ทวสุีข

574722345 นายภานุวฒัน์45 จรยิประเสรฐิสนิ



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-22/3

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574722346 นายยศวฒัน์46 อนิทรเ์รอืง

574722347 นายวชริศกัดิ์47 ชื่นอารมณ์

574722348 นายวรวุฒิ48 พลมาตย์

574722349 นายวชัระ49 มสีวสัดิ์

574722350 นายวรีพรรณ50 มาแผว้

574722351 นายศรยุทธ51 มกุดาห์

574722352 นายศราวุธ52 เลยีบวนั

574722353 นายศุภกจิ53 เจี้ยมดี

574722354 นายสมภพ54 กลิน่ฟุ้ ง

574722355 นายสทิธกิร55 พยคัพนัธ์

574722356 นายสุทธพิงษ์56 ช่วยคลา้ย

574722357 นายสุรวุฒิ57 เทีย่งทศัน์

574722358 นายหฐัพชิยั58 เถือ่นสลาย

574722359 นายอภชิาติ59 สุขภริมย์

574722360 นายอญัชะนะ60 เขยีวคลี่

574722361 นายอาํนาจ61 เม่งพดั

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   34    27    615747-22/3 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-22/4

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574722401 นางสาวกาญจนา1 ภูประสทิธิ์

574722402 นางสาวกนิษฐา2 นวลโยม

574722403 นางสาวกาญจนา3 ทศันภกัดี

574722404 นางสาวจนัทรจ์ริา4 หนูนอ้ย

574722405 นางสาวเจนจริา5 ทบัจนัทร์

574722406 นางสาวชดิชนก6 กองกิ่ง

574722407 นางสาวทกัษพร7 นิลดาํ

574722408 นางสาวธนารตัน์8 ขวญัสมคดิ

574722409 นางสาวนภาพร9 จนียง้

574722410 นางสาวนนัทรตัน์10 เทพศิริ

574722411 นางสาวนุชนาท11 สุรตันกลุ

574722412 นางสาวเบญจวรรณ12 แสงจนัทร์

574722413 นางสาวปรชีญา13 หลมิตะกูล

574722414 นางสาวปิยะเนตร14 เวฬวุนาธร

574722415 นางสาวพรรณนภา15 โพธิ์งาม

574722416 นางสาวพมิลวรรณ16 สองเมอืง

574722417 นางสาวมลธริา17 ทองอ่อน

574722418 นางสาวระววีรรณ18 พริเิกรง

574722419 นางสาววนัใหม่19 นกน่วม

574722420 นางสาวศศิวมิล20 สณัฐาน

574722421 นางสาวสายฝน21 เรอืงเดช

574722422 นางสาวสุกญัญา22 กิ่งนอก

574722423 นางสาวสุดารตัน์23 พวงทอง

574722424 นางสาวสุนิสา24 สอนสุวรรณ

574722425 นางสาวสโรชา25 ภาษาพรม

574722426 นางสาวหทยัรตัน์26 หมิาลี

574722427 นางสาวอรญา27 ยิง่สุข

574722428 นางสาวอารยีา28 ปราณประเสรฐิศรี

574722429 นายกษดิิ์เดช29 โรยอตุระ

574722430 นายเกยีรตศิกัดิ์30 ธนบตัร

574722431 นายคมสนัต์31 แกว้เกตสุี

574722432 นายจกัรพรรณ32 ทองคาํอ่อน

574722433 นายเจนณรงค์33 ขาํสวสัดิ์

574722434 นายชติณรงค์34 วาดวงษ์

574722435 นายณชัพล35 มะเจีย่ว

574722436 นายณฐัพงศ์36 หงษท์อง

574722437 นายณฐัพล37 ประสมศรี

574722438 นายทวชิ38 เลศิอาวาส

574722439 นายธรีพงษ์39 คชัชา

574722440 นายนรภทัร40 พเินตรเสถยีร

574722441 นายบาํรุง41 ยนิดี

574722442 นายพงศกร42 นิลศรี

574722443 นายพรเทพ43 งดงาม

574722444 นายพรีวชิญ์44 เรอืงสแีสง

574722445 นายภทัรพงศ์45 สดากร



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-22/4

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574722446 นายภูรนิทร์46 เฮ่งพก

574722447 นายรชัพล47 ธญักลุโกวทิ

574722448 นายวชริาวุธ48 ภริมยส์งัข ์

574722450 นายวชิติ49 ใจบญุ

574722451 นายวรีาทร50 บวัพูล

574722452 นายศรญัย์51 เดก็หลี

574722453 นายศกัดิ์ชาย52 อุ่นอาํไพ

574722454 นายศุภโชค53 ตรสีจัจญาณ

574722455 นายสราวุธ54 รอดมณี

574722456 นายสทิธเิกยีรติ55 สมบญุ

574722457 นายสุรศกัดิ์56 จนัทรปลา

574722458 นายอตวิฒัน์57 นิลกลดั

574722459 นายอภวิฑัฒ์58 พมิพท์อง

574722460 นายอาทติย์59 ชมุปล ัง่

574722461 นายอศิเรศ60 บานแยม้

574722462 นายนพพล61 นิลทอง

574722463 นายอนุชา62 แกว้กรูด

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   34    28    625747-22/4 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-22/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574722501 นางสาวกนก1 ลิ้มสกลุ

574722502 นางสาวกมลลกัษณ์2 บญุมี

574722503 นางสาวกิ่งแกว้3 ปัน้รา้ย

574722504 นางสาวจนัทมิา4 แป้นรส

574722505 นางสาวเจนจริา5 โมใหญ่

574722506 นางสาวฐติมิา6 ศรมีณฑก

574722507 นางสาวณฐัวรี ์7 แสงทอง

574722508 นางสาวทพิยว์รรณ8 แซ่ตนั

574722509 นางสาวธมนญาลกัษณ์9 สุขเจรญิวรรณ

574722510 นางสาวนภาภรณ์10 วฒันเคน

574722511 นางสาวนนัทณีิ11 ศรสุีวรรณเมฆ

574722512 นางสาวนํา้ฝน12 อ่วมสาํอางค์

574722513 นางสาวปณิดา13 ปานพนัธ์

574722514 นางสาวปวณีา14 นาคโต

574722515 นางสาวผกามาส15 รอดบญุมา

574722516 นางสาวพรรณปพร16 ชูลี

574722517 นางสาวเพญ็พชิชา17 ถาวร

574722518 นางสาวมาลนิี18 ยาฉํา่

574722519 นางสาวระววีรรณ19 มพีูล

574722520 นางสาววารี20 หนูเทศ

574722521 นางสาวศิรดา21 ศรจีนัทา

574722522 นางสาวสุกญัญา22 นาคนอ้ย

574722523 นางสาวสุธาทพิย์23 วุฒริตัน์

574722524 นางสาวเสาวนีย์24 หอมจนัทร์

574722526 นางสาวอรนิทรน์า25 เนตรศรวีตัร์

574722527 นางสาวอาภาพร26 ทบัทมิใส

574722528 นางสาวอมุาวดี27 ชูชื่น

574722529 นายกนัตภณ28 ผลประทมุ

574722530 นายเกยีรตศิกัดิ์29 ประโมทามิ

574722531 นายจกัรกฤษณ์30 เงนิกอง

574722532 นายจกัรพนัธ์31 ชมุนุม

574722533 นายเจษฎาภรณ์32 แซ่ต ัง้

574722534 นายชติเิทพ33 สุขเจรญิวรรณ

574722535 นายณฐัการ34 บวัอไุร

574722536 นายณฐัภูมิ35 ไชยมลู

574722537 นายทวชียั36 เรอืงศรี

574722538 นายธรีพงษ์37 สระแกว้

574722539 นายนฤเบศร์38 พลายแดง

574722540 นายบญุส่ง39 นิ่มนวล

574722541 นายพงศธร40 คงปรชีา

574722542 นายพรเทพ41 วจิติร

574722543 นายพรีะพงษ์42 สุขเกษม

574722544 นายภาณุพงศ์43 จนัทรแ์สงทอง

574722545 นายภูรวิฒัน์44 สามพนัพวง

574722546 นายรฐัการ45 นิลจนิดา



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-22/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574722547 นายวรรตัน์46 เสอืทจติร

574722548 นายวสวตัติ์47 มธัยะมงักูล

574722549 นายวทิวสั48 บญุอยู่

574722550 นายวุฒชิยั49 บญุพูลมี

574722551 นายศรณัย์50 รกัดี

574722552 นายศิรพิงษ์51 ทรงประทมุ

574722553 นายสถาพร52 คงเจรญิ

574722554 นายสหรฐั53 ศรสีวสัดิ์

574722555 นายสารนิทร์54 รุ่งอมรพทิกัษ์

574722556 นายสุชาติ55 ศรนีาค

574722557 นายสุพจน์56 สุขบญุรกัษา

574722558 นายสุรยิพงศ์57 สุวรรณดี

574722559 นายอธปิ58 ถงึเสยีบญวน

574722560 นายอาทติย์59 ทองเสมยีน

574722561 นายเอกชยั60 เมอืงรมณ์

574722562 นายอมรเทพ61 จนิดาชื่น

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   34    27    615747-22/5 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-23/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574723101 นางสาวกนกพร1 นอ้ยนาเวช

574723102 นางสาวเกศินี2 ขาวสนิท

574723103 นางสาวจริาพชัร3 เทพรอด

574723104 นางสาวฉฏัฐมา4 สุคนธฉายา

574723105 นางสาวณฐันิชา5 มากมลู

574723106 นางสาวธนภรณ์6 เปลีย่นอารมณ์

574723107 นางสาวธญัสริิ7 ชูเชดิ

574723108 นางสาวนรรีตัน์8 พ่วงรอด

574723109 นางสาวนิชนนัท ์9 บญุนาํมา

574723110 นางสาวเนตรชนก10 แสนสุข

574723111 นางสาวบศุราทพิย์11 ทองนอ้ย

574723112 นางสาวประกายดาว12 พุ่มทพิย์

574723113 นางสาวปิยะพร13 ครุฑธา

574723114 นางสาวพรรณรายณ์14 ศกัดิ์ทอง

574723115 นางสาวเพญ็สุดา15 ถาวร

574723116 นางสาวมารดิา16 อไุร

574723118 นางสาววรรณี17 ใหญ่โต

574723119 นางสาววรษิา18 สวสัดี

574723120 นางสาวศรสุีภา19 เหน็ท ัว่

574723121 นางสาวศิราภร20 จนัทรมะรดิ

574723122 นางสาวสาวติรี21 หงษห์ริญั

574723123 นางสาวสุฎภกัดิ์ฐติา22 มาตมา

574723124 นางสาวสุนิสา23 ผลคดิ

574723125 นางสาวสุวรรณา24 แสงศิลา

574723126 นางสาวอภชิญา25 เพชรพราย

574723127 นางสาวองัสุมาลนิ26 ดเีลศิ

574723128 นางสาวอนิทอุร27 เขยีวสลบั

574723129 นายกรุงสยาม28 สูงหา้งหวา้

574723130 นายกนัตก์วี29 เกษณีย์

574723131 นายคเณศวร30 พณิวานิช

574723132 นายชาญชยั31 แกว้สุข

574723133 นายณฐักมล32 มานะ

574723134 นายณฐัวุฒิ33 แกว้อ่อน

574723135 นายณฐัวุฒิ34 แสงมณี

574723136 นายเถลงิศกัดิ์35 บญุธรรม

574723137 นายทศพร36 นิมานะ

574723138 นายธนภพ37 จนัทกูล

574723139 นายธรีรตัน์38 แสงงิ้ว

574723140 นายนิตวิุฒิ39 พบูิลย์

574723141 นายบรุนิทร์40 ปอนอว้น

574723142 นายปจัพล41 บญุหลาํ

574723143 นายพรพพิฒัน์42 แสนกลา้

574723144 นายพสิฐิศกัดิ์43 ศิลป์ศร

574723145 นายพรีศกัดิ์44 อนิทราพงษ์

574723146 นายภานุมาศ45 ผวิผ่อง



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-23/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574723147 นายรชัวุฒิ46 ป่ินทอง

574723148 นายโรจนสัถ ์47 เทยีนอิม่

574723149 นายวชัระ48 ศรสุีวรรณ์

574723150 นายวรีภทัร์49 เยือ่ใย

574723151 นายศราวุฒิ50 อยู่เยน็

574723152 นายศราวุธ51 สุขเอีย่ม

574723153 นายสดุดี52 คงมธีรรม

574723154 นายสราวุธ53 ขนัทรพัย์

574723155 นายสุทธพิงษ์54 ลิ้มทรงกจิ

574723156 นายหรรษธร55 คงเจรญิ

574723157 นายอนุพงษ์56 บรรเจดิศิริ

574723158 นายอรรถพงษ์57 แตงพลบั

574723159 นายอานนัต์58 พนัธุพ์งษ์

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   31    27    585747-23/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-23/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574723201 นางสาวกมลชนก1 ชูศรี

574723202 นางสาวขนิษฐา2 แยม้นอ้ย

574723203 นางสาวจริาพชัร3 หอมหวล

574723204 นางสาวชลณิกานต์4 ศรสุีวรรณ

574723205 นางสาวทรรศสกิา5 จคุาํ

574723206 นางสาวธนภรณ์6 ลบิลบั

574723207 นางสาวธดิารตัน์7 ศิรวิฒันะนาวนิ

574723208 นางสาวนฤมล8 กล ัน่สกลุ    (ทนุ)

574723209 นางสาวนิตยา9 ใสสอด

574723210 นางสาวบษุรา10 รุ่งเรอืง

574723211 นางสาวปวณีา11 แป้นทอง

574723212 นางสาวเปมกิา12 ศรงีามผ่อง

574723213 นางสาวพรสนิี13 วรรณรงัษี

574723214 นางสาวภสัรนิทร์14 นามวงศ์

574723215 นางสาวยุพารตัน์15 เหลา่จนัทร์

574723216 นางสาวเรณู16 พวงมาลี

574723217 นางสาววราภรณ์17 ใจเยน็

574723218 นางสาววริาวณัย์18 พราหมณท์อง

574723219 นางสาวศศิธร19 ช่วยบาํรุง

574723220 นางสาวศิรลิกัษณ์20 ปงัพรวน

574723221 นางสาวสริมิา21 สงคงคา

574723222 นางสาวสุทธชิา22 สวนสวรรค์

574723223 นางสาวสุปราณี23 แยม้สาํราญ

574723224 นางสาวเสาวลกัษณ์24 พมิพส์อาด

574723225 นางสาวอรชา25 สนพราย

574723226 นางสาวอมัรนิทรา26 ภูมปิระเทศ

574723227 นางสาวอไุรวรรณ27 เลง็หนูดาํ

574723228 นายกฤชวชัร์28 เสมเถือ่น

574723230 นายจตรุวทิย์29 ชยัมงคล

574723231 นายชานนท์30 นิลอ่อน

574723232 นายณฐัพงศ์31 บญุเลศิฟ้า

574723233 นายณฐัวุฒิ32 คนไว

574723234 นายเดชาพล33 ขาวฉิม

574723235 นายทณีย์34 พนัธส์ี

574723236 นายทศพล35 สบืสาย

574723237 นายธนวฒัน์36 ทองคาํ

574723238 นายธรีวฒัน์37 ทองอร่าม

574723239 นายนิรวทิธ์38 พบูิลย์

574723240 นายปกรณศ์กัดิ์39 ใยมณี

574723241 นายพงศกร40 ธมพะนอพร

574723242 นายพรเทพ41 จนัทรศิ์ริ

574723243 นายพรีณฐั42 ปญัเศษ

574723244 นายพทุธพิร43 พรหมขนุทอง

574723245 นายภานุวฒัน์44 พลครุธ

574723246 นายรฐัพงษ์45 ชวนพณิ



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-23/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574723247 นายวงศกร46 บญุกอง

574723248 นายวฒันา47 ศรสีวสัดิ์

574723249 นายวรียุทธ48 วรรโณ

574723250 นายศวรีะ49 กระแจะเจมิ

574723251 นายสนธยา50 ชุ่มจติต์

574723252 นายสวทิ51 พลเสน

574723253 นายสุรพงษ์52 เขยีวคลี่

574723254 นายหรนิทร53 พดุเดช

574723255 นายอภชิยั54 คงภกัดี

574723256 นายอรุณ55 พพิฒันเ์ศวต

574723257 นายอาราเบยี56 ปาทาน

574723258 นายตะวนั57 ทองใบ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   30    27    575747-23/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-23/3

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574723301 นางสาวกญัญาณฐั1 ทองทกัษณิ

574723302 นางสาวจนัทนี2 ภู่เจรญิ

574723303 นางสาวจริารตัน์3 ทศันภูมิ

574723304 นางสาวชาลณีิ4 ทมิทอง

574723305 นางสาวทพิยรตัน์5 คุม้เมอืง

574723306 นางสาวนนทรี6 เพชรพทิกัษ์

574723307 นางสาวนลนิี7 พราหมชื่น

574723308 นางสาวนุจรนิทร์8 ฉิมนิกร

574723309 นางสาวเบญจรตัน์9 พราหมมณี

574723310 นางสาวปารฉิตัร10 ชุ่มจติร์

574723311 นางสาวผ่องผวิ11 ภู่มติรอดุมชยั

574723312 นางสาวพชัราภรณ์12 นาคเถือ่น

574723313 นางสาวภานุชนาฏ13 บญุซอิุ่ย

574723314 นางสาวรตัตยิา14 โตต้อบ

574723315 นางสาววนิดา15 นวลขนาย

574723316 นางสาววรียา16 ปจัฉิมเพช็ร

574723317 นางสาวศศินิภา17 รกัดี

574723318 นางสาวศิรวิรรณ18 มะลซิอ้น

574723319 นางสาวสริมิาลย์19 ทองพูล

574723320 นางสาวสุธาทพิย์20 ตรโีสภา

574723321 นางสาวสุภาภรณ์21 ครีธีาร

574723322 นางสาวโสภตินภา22 เจยีมตน

574723323 นางสาวอรทพิา23 หร ัง่สสุีข

574723324 นางสาวอาทติยา24 คงหนุน

574723325 นายกฤษณะ25 เลศิฤทธิ์

574723326 นายกติศิกัดิ์26 ทรพัยส์นิ

574723327 นายจาณุพงศ์27 เจตจนัทร์

574723328 นายญาโนทยั28 สุดสาคร

574723329 นายณฐัพงศ์29 พูลพดั

574723330 นายณฐัวุฒิ30 โคพลงั

574723331 นายตระการ31 ลมลู

574723332 นายทนงศกัดิ์32 ติง่ทอง

574723333 นายทนิภทัร33 กรรณเทพ

574723334 นายธนธรณ์34 ชูแกว้

574723335 นายธนวฒัน์35 สนพลาย

574723336 นายธนวตั36 กาํมะหยี่

574723337 นายธรีะพล37 เจรญิยิง่

574723338 นายนิรตัน์38 เทยีมครีี

574723339 นายปกาศิต39 รูปสวย

574723340 นายพงศกร40 รกัเกาะ

574723341 นายพลธร41 สระสาํราญ

574723342 นายพรีพฒัน์42 กาํเนิดถาวร

574723343 นายไพโรจน์43 สุขศรี

574723344 นายภานุเดช44 สาํเภาเงนิ

574723345 นายรฐัวุฒิ45 แสงสุวรรณ



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-23/3

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574723346 นายวรวฒัน์46 ปานทอง

574723347 นายวชิยั47 ใจบญุ

574723348 นายวรีเดช48 ธรรมเนียม

574723349 นายศาสตรา49 ใจอาษา

574723350 นายสมโชค50 โชคครีกีร

574723351 นายสหรตั51 จรีงั

574723352 นายสุรสทิธิ์52 แพว้ม่วง

574723353 นายอดศิกัดิ์53 เยน็จติร

574723354 นายอภวิชิญ์54 สมพงษ์

574723355 นายอลงกรณ์55 เพชรสุก

574723356 นายอทิธกูิล56 คชรตัน์

574723357 นางสาวสุภาภรณ์57 อารพีนัธุ ์

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   32    25    575747-23/3 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-23/4

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574723401 นางสาวกญัญาพชัร1 มลูมงคล

574723402 นางสาวจติตมิา2 วไิล

574723403 นางสาวจฑุามาศ3 อนิทราพงษ์

574723404 นางสาวชตุกิาญจน์4 คาํม ัน่

574723405 นางสาวฑมิพกิา5 ว่าวทอง

574723406 นางสาวทพิยสุ์ดา6 อนิทวสิยั

574723407 นางสาวธนฎัฐา7 ศรสีกลุไทย

574723408 นางสาวนราธปิ8 จนัทรเ์จมิ

574723409 นางสาวนนัทดิา9 สุพนัโท

574723410 นางสาวเบญญาภา10 บญุช่วย

574723411 นางสาวปาลกิา11 ยอดบตุร

574723412 นางสาวพจณิชา12 ย่องเซ่ง

574723413 นางสาวพมิพ์13 นอ้ยมหาไว

574723414 นางสาวมณชัยา14 ผลสงา่

574723415 นางสาวรตันาพร15 คุม้สะอาด

574723416 นางสาววรนุช16 เอีย่มอนิทร์

574723417 นางสาวศินีนาถ17 อนิทยารตัน์

574723418 นางสาวศิรวิรรณ18 วริยิะพนัธ์

574723419 นางสาวสุกญัญา19 เทศพานิช

574723420 นางสาวสุธาสนิี20 เพชรคง

574723421 นางสาวสุภาภรณ์21 อารพีนัธู ์

574723422 นางสาวหฤทยั22 ตรดีารา

574723423 นางสาวอรุณรตัน์23 จนัทรช์งั

574723424 นางสาวอารยา24 คาํโพธิ์

574723425 นายกนกพล25 ทบัเอีย่ม

574723426 นายกฤษดา26 ทพิยพ์งษ์

574723427 นายกลุพทัธ์27 เจรญิวฒันาถาวร

574723428 นายเจษฎา28 สนธเิศวต

574723429 นายณฏัฐกติติ์29 นฤดศีรอีทุยั

574723430 นายณฐัพล30 สุพรรณชาติ

574723431 นายณฐัวุฒิ31 ปานรอด

574723432 นายตะวนั32 ภู่เด่นดวง

574723433 นายทรรศวรา33 ยงัวฒันา

574723434 นายธนชาติ34 ชูชื่น

574723435 นายธนพงษ์35 กติตวิุฒดิาํรงชยั

574723436 นายธวชัชยั36 เสยีงล ํา้

574723437 นายธฤีทธิ์37 หอมแมน้

574723438 นายบดนิทร์38 ดอกนางแยม้

574723439 นายปนิทศัน์39 ดวงสกลุ

574723440 นายพงศธร40 เซีย่งหลวิ

574723441 นายพรีพฒัน์41 กาํไลแกว้

574723442 นายภทัรพล42 บตุรประเสรฐิ

574723443 นายมงคล43 ตะกรุดทอง

574723444 นายรตันกร44 โพธิ์ทอง

574723445 นายวรศกัดิ์45 ท ัง่ใหญ่



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-23/4

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574723446 นายวทิยา46 ชื่นฤทยั

574723447 นายวุฒิ47 สงิหโ์ต

574723448 นายศราวุฒิ48 ยงัมากนาม

574723449 นายศิรวิฒัน์49 ชยนัตรสุ์ภาพ

574723450 นายสรวศิ50 จนัทรน์าค

574723451 นายสริชิยั51 วงศสุ์ภานิชกลุ

574723452 นายสุรยิะ52 รอ้ยแกว้

574723454 นายอภสิทิธิ์53 นาคชูวงศ์

574723455 นายอาทร54 พราหมณีโสภา

574723456 นายอทิธพิล55 ดงัแสง

574723457 นายวรุต56 ดอียู่

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   32    24    565747-23/4 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-23/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574723501 นางสาวกลัยาลกัษณ์1 จติตส์วสัดิ์

574723502 นางสาวจติตาภรณ์2 สอนดี

574723503 นางสาวจริาพร3 พานชะนอ้ย

574723504 นางสาวเจนจริา4 พหพุนัธ์

574723505 นางสาวณฐัณิชา5 บญุรอบทศิ

574723506 นางสาวธนภรณ์6 จนิดาวงค์

574723507 นางสาวธนิษฐา7 หลอดทอง

574723508 นางสาวนรศิรา8 พทุธา

574723509 นางสาวนนัทพิร9 เอีย่มคงสี

574723510 นางสาวเนตรนภา10 สวนเพชร

574723511 นางสาวปภาวรนิทร์11 มชียั

574723512 นางสาวปิยพร12 เพชรงาม

574723513 นางสาวพรพรรณ13 ศรสุีวรรณ์

574723514 นางสาวเพชรรตัน์14 ติง่ต ัง้วงศ์

574723515 นางสาวมนสันนัท ์15 แป้นทอง

574723516 นางสาวรตันาภรณ์16 อนิทรป์รุง

574723517 นางสาววรรณวษิา17 งามละม่อม

574723518 นางสาวศรญัญา18 สุขจนัทร์

574723519 นางสาวศิรดา19 แซ่บู ้

574723520 นางสาวศุภมาส20 ชอ้ยแสง

574723521 นางสาวสกลุรตัน์21 แกว้ชู

574723522 นางสาวสุชาดา22 บญุสุทธิ์

574723523 นางสาวสุนทรยี ์23 ม่วงไหมทอง

574723524 นางสาวสุวนนัท ์24 ขวญัราช

574723525 นางสาวอนิษา25 เยน็ทรวง

574723526 นางสาวองัศดา26 สายสาหร่าย

574723527 นางสาวอาสนิี27 วงศส์งิห ์

574723528 นายกมล28 โพธิ์งาม

574723529 นายกฤษดา29 สนิเมอืง

574723530 นายกอ้งภพ30 เทศสาลี

574723531 นายชลวทิย์31 บวัโรย

574723532 นายณฏัฐพล32 นามมะภา

574723533 นายณฐัภทัร33 สงัคะสนิธ์

574723534 นายณฐัวุฒิ34 พทุธแจง้

574723536 นายทวี35 สกจิใจ

574723537 นายธนพล36 ชูฝ่ายคลอง

574723538 นายธรีพงศ์37 นงนุช

574723539 นายนฐัวุฒิ38 ภริมยเ์อีย่ม

574723540 นายบญุญฤทธิ์39 ศรรีชัดากร

574723541 นายปรนิทร40 สาครบดี

574723542 นายพงศธร41 เอกแกว้

574723543 นายพทัธรนิทร์42 มลูทองจนัทร์

574723544 นายพทิยา43 สวาสทิธเิชย

574723545 นายพรีวสั44 โสมา

574723546 นายภาคภูมิ45 สู่พภิกัดิ์



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5747-23/5

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574723547 นายมณฑล46 โตแยม้

574723548 นายโรจนศกัดิ์47 พ่วงทอง

574723549 นายวสวตัติ์48 ทองอาบ

574723550 นายวริุฬห์49 อนิทรพ์ลาย

574723551 นายศราวุธ50 คลา้ยคลงึ

574723552 นายศุภชยั51 ศุภลกัษณเ์ลศิกลุ

574723553 นายสรวุฒิ52 ทพิยอ์กัษร

574723554 นายสุชนิ53 จนัทรนุ่์ม

574723555 นายสุเดชา54 เปลีย่นอารมณ์

574723556 นายอนุพงศ์55 บญุกูล

574723557 นายอมรเทพ56 พรายพรหม

574723558 นายอานนท์57 โพธิ์พงษ์

574723559 นายเอกภพ58 มหาแกว้

574723560 นางสาวโสรยา59 คลงัศิริ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   31    28    595747-23/5 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5748-15/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

นิเทศศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574815101 นางสาวกนกวรรณ1 เยือ่ใย

574815102 นางสาวกานตธ์มิาย2 ไพศาล

574815103 นางสาวจฑุามาศ3 เมฆขยาย

574815104 นางสาวฐติภิทัร4 เลศิศกัดิ์สกลุ

574815105 นางสาวนภสัสร5 พรประสาท

574815106 นางสาวนชัชา6 เฟ่ืองฟู

574815107 นางสาวนุสรา7 ศรเีขม้

574815108 นางสาวปทมุพร8 พลพรกึ

574815109 นางสาวปภานนั9 เวทยนุกูล

574815110 นางสาวพชัราภา10 วงศก์ลัยา

574815111 นางสาวมาลนิี11 เม่งเตีย๋น

574815112 นางสาววณิชญา12 ภาณุโรจน์

574815113 นางสาววราพร13 ชื่นอารมย์

574815114 นางสาววภิสัสร14 นุ่มสุก

574815116 นางสาวสริลิกัษณ์15 จอมบญุ

574815117 นางสาวสุธดิา16 โตจิว๋

574815118 นางสาวอมลวรรณ17 แกว้ฉวี

574815119 นางสาวอรอมุา18 หมอกเมฆ

574815120 นางสาวอรุณี19 บญุเสวก

574815121 นางสาวไอลดา20 ชติรตัฐา

574815122 นายกฤษฎา21 เจรญิยิง่

574815123 นายกลวชัร22 สงัขส์ว่าง

574815124 นายกติตพินธ์23 ศรจีนัทร์

574815125 นายไกรสทิธิ์24 ม ัง่ประเสรฐิ

574815126 นายจริสนิ25 มหากาฬ

574815127 นายชลธี26 ทมิทอง

574815128 นายณฐัวุฒิ27 หวลกลิน่

574815129 นายทรงพล28 รกัวงษไ์ทย

574815130 นายธงชยั29 ดนีา

574815131 นายธราวชิญ์30 พูลสวสัดิ์

574815132 นายธวชัชยั31 พุ่มแกว้

574815133 นายนภสัชล32 ศรคีลา้ย

574815134 นายนนัทว์ฒัน์33 บดุดาพนัธ์

574815135 นายปิลนัธน์34 ช่วยพฒันา

574815136 นายพงศน์รนิทร์35 เขตประทมุ

574815137 นายพรรษกร36 ตุย้วงศ์

574815138 นายพรวศิิษฎ์37 จนัทรก์ระจ่าง

574815139 นายภูรจิกัษ์38 พลบัทอง

574815140 นายรฐัพล39 คนัทะพรม

574815141 นายรฐัโรจน์40 พราหมณีนิล

574815142 นายรตันพล41 พลบตุร

574815143 นายรุจจริงค์42 อนิเทยีน

574815144 นายวฒันา43 ป่ีแกว้

574815145 นายวรียุทธ44 แช่มชอ้ย

574815146 นายสถาพร45 นุ่มสวน



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5748-15/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

นิเทศศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574815147 นายสุทธพิงษ์46 พลพทิกัษ์

574815148 นายอดเิทพ47 สรอ้ยสุวรรณ

574815150 นายอษัฎี48 มโีชคสม

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   28    20    485748-15/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5748-15/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

นิเทศศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574815201 นางสาวกมลรตัน์1 หยดยอ้ย

574815202 นางสาวกฤษณา2 ขาํพวง

574815203 นางสาวฆนากร3 อยัราชธนารกัษ์

574815204 นางสาวจริาพร4 ผ่องผดุพนัธ์

574815205 นางสาวชลธชิา5 ไชยนนัทน์

574815206 นางสาวณฐัวภิา6 พลอยสเีขยีว

574815207 นางสาวธฤตมน7 หวันาค

574815208 นางสาวนรศิา8 ศิรสิกลุคาร

574815209 นางสาวนุชสบา9 เจยีมอยุ

574815210 นางสาวบญัจรตัน์10 บาํรุงชาติ

574815211 นางสาวปนดัดา11 ทองแช่ม

574815212 นางสาวประภานิช12 มว้นอํา่

574815213 นางสาวภทัรวดี13 รฐัแฉลม้

574815214 นางสาวรกัษณิา14 พทุธรกัษา

574815215 นางสาววรรณิดา15 หงษเ์วยีงจนัทร์

574815216 นางสาววนัชลุี16 แซ่ฉัว่

574815217 นางสาวศิรญิญา17 นิลมณี

574815218 นางสาวสลวิวลัย์18 ทองคุ่ย

574815219 นางสาวสุธาสนิี19 ทพิยเ์พง็

574815220 นางสาวอนุสสรา20 ลอดเอ่น

574815221 นางสาวอาภาพร21 วนัสว่าง

574815222 นายกฤตนิ22 จงสว่างเสรชียั

574815223 นายกฤษฎา23 ยิง่ยง

574815224 นายกติตนินัท ์24 เกดิอุ่ม

574815225 นายกติภิฏั25 วงคช์าวนา

574815226 นายจริสนิ26 กวางทอง

574815227 นายฉตัรชยั27 ลิ้มศิริ

574815228 นายณฐัพร28 วรสารศิริ

574815229 นายไตรรงค์29 จนัโอ

574815230 นายทศพล30 ทรพัยเ์กดิ

574815231 นายธนเวช31 เยน็นพคุณ

574815232 นายธวชัชยั32 เจรญิฤทธิ์

574815233 นายธญัวุฒิ33 แสงจนัทร ์  (ทนุ)

574815234 นายนฐัภูมิ34 หน่วงเหนี่ยว

574815235 นายปรญัา35 ศรภีริมย์

574815236 นายพงศทร36 เลก็นพรตัน์

574815237 นายพษิณุ37 สุวรรณน์งั

574815238 นายเมธาสทิธิ์38 สนิเสรฐิ

574815239 นายรตันวรรธน์39 ไมตรจีติร์

574815240 นายรุจณรงค์40 อนิเทยีน

574815241 นายวษิณุ41 สุรยีแ์สง

574815242 นายศรณัย์42 เรอืนใจหลกั

574815243 นายสงิหา43 เสอืสอาด

574815244 นายสุธชิยั44 จาํรสั

574815245 นายอนุวฒัน์45 จติเพ่ง



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5748-15/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

นิเทศศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574815246 นายอจัฉรยิะ46 อยู่ใจเยน็

574815247 นายอานนท์47 สบืพนัธโ์กย

574815248 นางสาวรฎาลกัษณ์48 บวัเนตร

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   26    22    485748-15/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5749-73/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การแพทยแ์ผนไทย อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574973001 นางสาวกนกพร1 แกว้สอาด

574973002 นางสาวกมลชนก2 สุนี

574973003 นางสาวกญัญาณฐั3 อาทยะกลุ

574973004 นางสาวกญัญาณี4 สมิมา

574973005 นางสาวกาญจนา5 ยิ้มย่อง

574973006 นางสาวกานตมิา6 อึง่ชื่น

574973007 นางสาวเกวลนิ7 ดุษฏวีมิล

574973008 นางสาวขนิษฐา8 กระดานพล   (ทนุ)

574973009 นางสาวจนัจลิา9 พื้นผา

574973010 นางสาวจนัทรจ์ริา10 วลัคาํ      (ทนุ)

574973011 นางสาวจนัทวิา11 โคตรประจมิ

574973012 นางสาวจฑุามาศ12 ขนัต ี  (ทนุ)

574973013 นางสาวจฑุามาศ13 ชะนา

574973014 นางสาวจไุรรตัน์14 ช่วยเตม็

574973015 นางสาวณภทัร15 อนนัต์

574973016 นางสาวณิชกานต์16 สนพลาย

574973017 นางสาวดารารตัน์17 สวนชาํนิ

574973018 นางสาวทพิวรรณ18 พทุธจกัร์

574973019 นางสาวธนัยพร19 บญุลอืพนัธ์

574973020 นางสาวธดิารตัน์20 ศรสีอาด

574973021 นางสาวนวพรรณ21 สาล ี   (ทนุ)

574973022 นางสาวนทัมล22 สเีมฆ

574973023 นางสาวนิชาภา23 ชยัมานะคุณากร

574973024 นางสาวนํา้ฝน24 โชตพินัธ ์  (ทนุ)

574973025 นางสาวนํา้ฝน25 นามแสน

574973026 นางสาวนํา้ออ้ย26 จนัทรส์งิห ์

574973027 นางสาวบณัฑติา27 อ่อนแกว้

574973028 นางสาวบศุรนิทร์28 สมิาขนัธ์

574973029 นางสาวปภสัรา29 ธรีะรตันานนท์

574973030 นางสาวปรชัญา30 ขาํขม

574973031 นางสาวปรารณา31 สากล

574973032 นางสาวพรประภา32 ทพิมาตย์

574973033 นางสาวพกิลุแกว้33 กดีกนั

574973034 นางสาวพญิญพ์ชัร์34 หนูสะพลี

574973035 นางสาวเพญ็นภา35 สุวอเขยีว

574973036 นางสาวเพญ็พกัตร์36 หลวงศรี

574973037 นางสาวมนิตรา37 สรอ้ยที

574973038 นางสาวมสิมนี38 แวกาเดร์

574973039 นางสาวรชัฎาพร39 ดุงจาํปา

574973040 นางสาวรชัฎาภร40 ศรกีาญจนา

574973041 นางสาวรุ่งนภา41 ซ ัว่เซ่งอิ้ว

574973042 นางสาวลดัดา42 นอ้ยจาํรสั

574973043 นางสาววรรณนา43 ศรทัธา

574973044 นางสาววรรณภา44 นามสุข

574973045 นางสาววรรณวศิา45 ทองสุข



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 5749-73/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

ภาคเรยีนที่ ......./ 25..........ศูนย ์ปกติ

ลาํดบั

การแพทยแ์ผนไทย อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

574973046 นางสาววลี46 โมรา

574973047 นางสาววารี47 พรึ่งสม

574973048 นางสาวศรสุีดา48 สอนเทศ

574973049 นางสาวศิรพิร49 วงศพ์พินัธ์

574973050 นางสาวศิรลิกัษณ์50 วชิมุา   (ทนุ)

574973051 นางสาวสมปรารถนา51 บญุเจรญิ

574973052 นางสาวสนัทนีย์52 เขตตส์กลุ     (ทนุ)

574973053 นางสาวสารณีี53 เจะ๊และ

574973054 นางสาวสรินิดา54 รอดชมุ

574973055 นางสาวสริพิร55 วงศส์ามารถ

574973056 นางสาวสุกานดา56 ราชไชย

574973057 นางสาวสุทธดิา57 ฉิมพลี

574973058 นางสาวสุรษิา58 กอ๋งสี

574973059 นางสาวหทยัรตัน์59 แกว้วงัวร

574973061 นางสาวอรอมล60 บญุปราณีต   (ทนุ)

574973062 นางสาวอรษิา61 เรยีนฉิมพลี

574973063 นางสาวอรสิรา62 อารมณ์

574973064 นางสาวอะตนิา63 เจะ๊ละหวงั

574973065 นางสาวอาซมีาร์64 อาแวมะ     (ทนุ)

574973066 นางสาวอาทติยา65 พรมพนัธุ์

574973067 นางสาวไอยดา66 เวลา

574973068 นายคทา67 ศรธีญัรตัน์

574973069 นายดศิรณ์68 เปรมปรดีิ์

574973070 นายนครนิทร์69 รุ่งเรอืง

574973071 นายบณัฑติ70 นารถสุรนิทร์

574973072 นายบรุนิทร์71 บญุเสอื

574973073 นายประสทิธชิยั72 สงระวงิ

574973074 นายสหภาพ73 คาํโฮง   (ทนุ)

574973075 นายอรรคฤทธิ์74 ชยัสหีา

574973076 นายอสิรา75 ไทยจนัทกึ

574973077 นายอดุมศกัดิ์76 พึง่แยม้

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   10    66    765749-73/1 ชาย


