


 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายประกาศหมายเลข 1 

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

ประจําปการศึกษา 2563 



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6340-31/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.รญัชดิา กฎุศีรี

ปกติ

ลาํดบั

- อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634031101 นางสาวกรรภริมย์1 บวัหลวง

634031102 นางสาวกญัญานฐั2 ทองเขยีว

634031103 นางสาวกญัญารตัน์3 นาคกล ัน่

634031105 นางสาวกนัยารตัน์4 อดุม

634031106 นางสาวขนิษฐา5 รุ่งราษี

634031107 นางสาวจณิิสตา6 ฉิมพาลี

634031108 นางสาวจริาพร7 อนิอ่อน

634031112 นางสาวชชัฎาภรณ์8 แสงใส

634031113 นางสาวธญัญาเรศ9 ทบัสุข

634031114 นางสาวธาราลกัษ์10 ประดษิฐศิ์รงิาม

634031115 นางสาวนนัทก์มล11 ภู่ระยา้

634031116 นางสาวนารลีกัษณ์12 เจรญิวงษา

634031117 นางสาวบษุบา13 พลฤทธิ์

634031118 นางสาวป่ินหยก14 ศรสุีข

634031120 นางสาวพมิพร15 ถอืแกว้

634031121 นางสาวมณีรตัน์16 เทยีนอิม่

634031124 นางสาวรศัมี17 คาํภมิลู

634031125 นางสาววรนิทร18 เนาวศ์รสีอน

634031127 นางสาวศุภวรรณ19 นิลนวล

634031128 นางสาวศุภสุตา20 พ่วงแพ

634031129 นางสาวสุภาวดี21 ท ัง่ทอง

634031130 นางสาวอมรรตัน์22 เสมาใหญ่

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    0    22    226340-31/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-01/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ. ดร.พชัรนิทร ์สุรยิวงค์

ปกติ

ลาํดบั

ภาษาไทย อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634101101 นางสาวกชมน1 ชูดาํ

634101103 นางสาวกาญจนา2 ดาํภูผา

634101104 นางสาวกลุภสัสร์3 ยอดยิง่

634101105 นางสาวจณิณพตั4 งามขาํ

634101107 นางสาวชลธชิา5 คาํช่วย

634101108 นางสาวฐติมิา6 สงิหโ์ต

634101109 นางสาวณฐัพร7 นิยม

634101110 นางสาวณฐัพร8 สขีาว

634101111 นางสาวธารารตัน์9 รตันประเสรฐิ

634101112 นางสาวปรางทอง10 เจี้ยมดี

634101113 นางสาวปิยธดิา11 แยม้นิล

634101114 นางสาวผกามาศ12 พลบังาม

634101116 นางสาวรวสิา13 จงเจรญิถาวรกลุ

634101117 นางสาวรตันากร14 ปรุโปร่ง

634101119 นางสาววราภรณ์15 วุฒศิริ

634101120 นางสาววาสนา16 ขาวเรอืง

634101121 นางสาวศิรตา17 เเพทยอ์ดพิงศ์

634101122 นางสาวสาวติรี18 สชีมภู

634101123 นางสาวสุกญัญา19 แซ่ลิ้ม

634101124 นางสาวสุชาดา20 เนียมหอม

634101126 นางสาวสุภาวดี21 พึง่มา

634101128 นางสาวอรสิา22 กลมกลอ่ม

634101129 นางสาวอลสิา23 บญุเกดิ

634101130 นางสาวอนิทริา24 ชนิทะเล

634101131 นายขวญักลา้25 ดาํภูผา

634101132 นายณฐันนท์26 ศรงีาม

634101133 นายนราธปิ27 ฝอยทอง

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    3    24    276341-01/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-01/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.ศิวาพร พริอด

ปกติ

ลาํดบั

ภาษาไทย อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634101201 นางสาวจรรยพร1 บญุยก

634101202 นางสาวจนัทมิา2 แกว้นิล

634101203 นางสาวชตุมิา3 ถํา้แกว้

634101204 นางสาวณฐักานต์4 ซือ่สุทธิ์

634101205 นางสาวตวงรตัน์5 แพทยอ์ดพิงศ์

634101206 นางสาวเทพกาญตา6 อน้เหลอื

634101207 นางสาวธณพร7 หมืน่ทพิย์

634101208 นางสาวธนชัพร8 อนิดษิฐ

634101209 นางสาวธญัญารตัน์9 ทรพัยส์งวน

634101210 นางสาวธารรีตัน์10 อุ่นเรอืน

634101211 นางสาวธญิาดา11 ปลาทอง

634101212 นางสาวธดิาพร12 เเสงเเกว้

634101214 นางสาวนุชรนิทร์13 ลบิลบั

634101215 นางสาวเบญญทพิย์14 พนัธุอ์น้

634101216 นางสาวเปรมจติ15 จนัทรส์งา่

634101217 นางสาวพนิดา16 พูสะดา

634101218 นางสาวพรกนก17 พูลการุณ

634101221 นางสาวรตันาวดี18 วจิารย์

634101222 นางสาววมิาดา19 ชา้งยนต์

634101224 นางสาวสุทธกิานต์20 สุขคงมติร

634101225 นางสาวสุทตัตา21 ศรถีม

634101226 นางสาวอมรรตัน์22 สุขเพง็

634101227 นางสาวอรดา23 แซ่หลี

634101228 นางสาวอญัชนิกา24 อุ่มสาตร์

634101229 นางสาวอญัชสิา25 แสงสูง

634101230 นายณฐัวุฒิ26 มรกฎ

634101231 นายธนภทัร27 ฟกัเถือ่น

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    2    25    276341-01/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-02/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

รศ. ดร.สรติา บวัเขยีว

ปกติ

ลาํดบั

ภาษาองักฤษ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634102101 นางสาวจดิาภา1 แมลงทบั

634102102 นางสาวจรีนนัท ์2 เปียรกัใคร่

634102103 นางสาวชลลดา3 คูประสทิธิ์

634102105 นางสาวญาณิศา4 สมนึก

634102108 นางสาวปฎมิาพร5 ทองพชิติกลุ

634102109 นางสาวปรญิญาพร6 เก่าบางยาง

634102110 นางสาวพชัรภีรณ์7 ฤกษผ์ล

634102111 นางสาวพมิพช์นก8 หลกับญุ

634102112 นางสาวภาลติา9 นิลละออ

634102113 นางสาวมขิน่เลย์10 เดชเสง้

634102114 นางสาวรวสิรา11 ม่วงไหมทอง

634102115 นางสาววารศิรา12 สมเพชร

634102116 นางสาวสยามล13 นาคเนียม

634102117 นางสาวสุวนนัท ์14 จนัทรว์งศ์

634102118 นางสาวอภชิญา15 ร่วมขยาย

634102119 นางสาวอลษิา16 สาํราญราษฎร์

634102120 นางสาวอกัษราภคั17 มคีง

634102121 นางสาวอาทติยา18 เกตรุกัษา

634102122 นางสาวอารยา19 ซือ่ตรง

634102123 นางสาวเอื้อการย์20 โพธารส

634102125 นายชยัชนะ21 มสีวสัดิ์

634102126 นายชยัธวชั22 ธูปหอม

634102127 นายนพพร23 เฟ่ืองฟุ้ ง

634102129 นายวรีะวฒัน์24 ไมจ้นี

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    4    20    246341-02/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-02/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

ผศ. ดร.อญัชนา พานิช

ปกติ

ลาํดบั

ภาษาองักฤษ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634102201 นางสาวกมลชนก1 ฤกษร์อด

634102202 นางสาวกลัยรตัน์2 เกดิเกษม

634102203 นางสาวกลุธดิา3 เงนิอยู่

634102204 นางสาวเกวลนิ4 งิ้วงาม

634102205 นางสาวเก็จมณี5 นิลหอ้ย

634102206 นางสาวจดิาภา6 กลอ่มเกลี้ยง

634102207 นางสาวจรินนัท ์7 นวลอนงค์

634102210 นางสาวณฐันนัท ์8 แยม้กลิน่

634102211 นางสาวปฐวกีานต์9 ทองขาํ

634102212 นางสาวพชรพร10 กจิพ่วงสุวรรณ

634102214 นางสาวพมิพล์ภสั11 จติตพ์ุ่ม

634102215 นางสาววรรณรจัริ์12 วารนิทร์

634102216 นางสาวศลษิา13 เเสงนิล

634102217 นางสาวสาธติา14 วู่ยือ่

634102218 นางสาวสุปรยีา15 สว่างแวว

634102219 นางสาวสุภาวดี16 ไทยอดุมทรพัย์

634102220 นางสาวอภญิญา17 จติระออน

634102221 นางสาวอมลวรรณ18 มศิีริ

634102223 นางสาวอนิทริา19 บวัสงค์

634102224 นายเจษฎา20 สายเพช็ร์

634102225 นายตณิศกัดิ์21 พราหมณฤ์กษ์

634102226 นายนวชาต22 ทบัทวี

634102228 นายภาณุวฒัน์23 สงัขด์วง

634102229 นายศิกานต์24 ปานเนียม

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    5    19    246341-02/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-06/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.ศิรวิฒัน ์ขาํเกดิ

ปกติ

ลาํดบั

นาฏศิลป์ศึกษา อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634106101 นางสาวชนกานต์1 นิลแกว้

634106102 นางสาวชตุมิณฑน์2 ขนักสกิรรม

634106103 นางสาวฐติาภรณ์3 นพรตัน์

634106104 นางสาวตรรีกัษ์4 ใจใส

634106105 นางสาวธนพร5 บาํเพญ็เพยีรธรรม

634106107 นางสาวนางสาวศิรภสัสร6 ยอดทอง

634106108 นางสาวบญุญสิา7 เหลา่ศรี

634106109 นางสาวเบญจรตัน์8 คาํดี

634106110 นางสาวปวนัรตัน์9 เด่นดวง

634106111 นางสาวปทัมา10 ผวิผ่อง

634106112 นางสาวพชัราภรณ์11 อน้ทอง

634106113 นางสาวพมิพน์ารี12 โชตริตันฤทธิ์

634106114 นางสาวราณี13 แก่นแกว้

634106115 นางสาววารุณี14 เรอืงฤทธิ์

634106116 นางสาวสายรุง้15 เคลอืบอาบ

634106117 นางสาวสริาวรรณ16 แสงทองอร่าม

634106120 นายณฐัวตัร17 เผอืกทอง

634106121 นายบูรพา18 รอดสาย

634106122 นายมงคล19 แกว้ปฏญิญา

634106123 นายศิรวิฒัน์20 ฉิมเชื้อ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    4    16    206341-06/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-07/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.กมลาลกัษณ ์นวมสาํลี

ปกติ

ลาํดบั

ดนตรศึีกษา อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634107102 นางสาวเมทนิี1 คุม้สวสัดิ์

634107103 นางสาวสรอ้ยทพิย์2 จนัลาด

634107105 นายธนกร3 ปานมดื

634107106 นายธนกร4 วรรณราม

634107108 นายนราธปิ5 สระทองเทยีน

634107109 นายวายุภกัดิ์6 ทองตาเตม็

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    4     2     66341-07/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-08/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.สมชาย สอาดนกั

ปกติ

ลาํดบั

ดนตรศึีกษา อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634108101 นายชยัทตั1 สงัขเ์พิม่

634108102 นางสาวณฐัณิชา2 ฉวอีนิทร์

634108103 นางสาวทพิยช่์อฟ้า3 ชายเลศิ

634108106 นายนฤเบศร์4 เจรญิผล

634108107 นายปกรณเ์กยีรติ5 สายเเกว้

634108108 นายภานุพงศ์6 แกว้สะอาด

634108109 นายภรีศกัดิ์7 จนัทรท์รง

634108110 นายรุ่งอรุณ8 พงศน์าค

634108111 นายวราวุฒิ9 ณ พทัลงุ

634108112 นายวารษิ10 ทมิวตัร

634108113 นายสริดนยั11 ปลาบู่ทอง

634108114 นายสุทวิสั12 พ่วงพศิ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    9     3    126341-08/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-10/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์

ปกติ

ลาํดบั

สงัคมศึกษา อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634110101 นางสาวกนกอร1 วชริพนัธ์

634110102 นางสาวคณาพร2 คงสวี

634110103 นางสาวจรรยารตัน์3 บตุรนํา้เพชร

634110104 นางสาวจนัทรจ์ริา4 โทธนะ

634110105 นางสาวจนัทรจ์ริา5 วศิิลา

634110107 นางสาวฐติกิานต์6 ชูช่อแกว้

634110108 นายณฐัวุฒิ7 สมเชื้อ

634110109 นางสาวณิชาภทัร8 อ่วมเมอืง

634110110 นางสาวธมลวรรณ9 อุ่นชยั

634110111 นายนิตภิูมิ10 นุย้พนิ

634110112 นางสาวปณุยานุช11 อรุณ

634110115 นางสาวพมิพช์นก12 แสงมณี

634110116 นางสาวมารสิา13 สาหร่าย

634110117 นางสาวรนิรดา14 แยกรงั

634110118 นางสาวรุจริาภรณ์15 เพชรดว้ง

634110119 นางสาววนคตีา16 วงคป์าน

634110120 นางสาววราลกัษณ์17 นนทะสุต

634110121 นางสาววรียา18 วงศร์ตัน์

634110122 นางสาวสุปราณี19 แก่นจนัทร์

634110123 นางสาวเสาวลกัษณ์20 ชาวบางนํา้วน

634110126 นางสาวอลสิา21 บตุรทพิย์

634110127 นางสาวออ้22 พนัธุรกั

634110128 นายประดษิฐ์23 เดชกลา้หาญ

634110129 นายวรเชษฐ์24 งสีนัเทยีะ

634110130 นายศิราวทิย์25 กลอ่มเกลี้ยง

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    3    22    256341-10/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-10/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

ผศ.พจนารถ บวัเขยีว

ปกติ

ลาํดบั

สงัคมศึกษา อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634110201 นางสาวกาญจนา1 เสรมิผล

634110202 นางสาวจารุวรรณ2 มณีเขยีว

634110203 นางสาวเจนจริา3 แสนสุด

634110204 นางสาวชนกนนัท์4 กอ้นทอง

634110206 นางสาวณฏัฐน์รี5 สามสงัข ์

634110207 นางสาวธญัชนก6 ขาวนวล

634110208 นางสาวธญัญา7 ประมลูพงษ์

634110209 นางสาวธดิารตัน์8 นาดี

634110210 นางสาวปารฉิตัร9 กาํแพงนิล

634110211 นางสาวพลอยสวย10 ภาณุวฒันพ์งษก์ลุ

634110212 นางสาวรุ่งทพิย์11 อดุมสนิธ์

634110213 นางสาวลกัขณา12 นาคบญุ

634110214 นางสาวลกัษกิา13 เป่ียมยา

634110215 นางสาววรชัยา14 เมอืงสมทุร

634110216 นางสาววชัราภรณ์15 พุ่มเพิม่

634110217 นางสาวศานตฤ์ทยั16 จนัทรใ์หญ่

634110218 นางสาวสรินิธร17 แซ่อุน๊

634110219 นางสาวสุกญัญา18 สุกสี

634110220 นางสาวสุธาสนิี19 รอดจากทกุข ์

634110221 นางสาวเสาวลกัษณ์20 สงัขท์อง

634110222 นางสาวโสภดิา21 รตันจนัทร์

634110223 นางสาวหตัถกาณต์22 อุ่นใจ

634110224 นางสาวอรสิรา23 บญุรอด

634110225 นางสาวอารยา24 พรายแกว้

634110226 นายจฑุา25 ณ นคร

634110228 นายนทัธพงศ์26 ภริมยเ์อีย่ม

634110229 นายปารเมศ27 แกว้มณีชยั

634110230 นายวรญัญู28 พรามนอ้ย

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    4    24    286341-10/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-16/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.สุภาพร อรุณะวงศา

ปกติ

ลาํดบั

ภาษาจนี อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634116101 นางสาวเจนจริา1 กาญจนะภาชนะ

634116102 นางสาวฐติสุิดา2 อคัรมหาชชัวาล

634116103 นางสาวนพรตัน์3 สรอ้ยระยา้

634116104 นางสาวนนัทวนั4 กอืเยน็

634116107 นางสาวพริาภรณ์5 ยวงมา้น

634116108 นางสาวรุจกิาญจน์6 ป่ินทอง

634116111 นางสาวสลลิทพิย์7 เพชรประดบั

634116112 นางสาวสนิาภรณ์8 หลกัซ ัว่

634116113 นางสาวสลิาวรรณ9 นพวงศ์

634116114 นางสาวสุทธดิา10 นนัทกจิ

634116116 นางสาวอรอมุา11 เทยีนภู่

634116117 นายณรงคช์ยั12 จติรประเวช

634116118 นายรตันศกัดิ์13 ทบัจติต์

634116119 นายอภชิา14 มะลวิลัย์

634116120 นายอคัรชยั15 ปญัญา

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    4    11    156341-16/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-21/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง

ปกติ

ลาํดบั

ศิลปศึกษา อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634121101 นางสาวจรีนนัท ์1 สุสุทธิ

634121102 นางสาวณฐัชญา2 เขม็กลดั

634121104 นางสาวณฐัมล3 สาดสาน

634121105 นางสาวณฐัวดี4 จ ัน่เพชร

634121106 นางสาวธมนวรรณ5 อนิทรจ์ฬุ

634121108 นางสาวมนิตรา6 เวนะ

634121110 นางสาววรศิรา7 เหลอืวงศ์

634121113 นางสาวศิรยิาภา8 ลอืแสน

634121114 นางสาวสุทธดิา9 ปกรณแ์กว้

634121116 นางสาวอารดา10 รอดสนิ

634121117 นายโฆษติภณ11 บวัศรี

634121118 นายธนดล12 ศรสุีวรรณ

634121119 นายธนวฒัน์13 มณฑลิ

634121121 นายศศิน14 เทยีมอทุยั

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    4    10    146341-21/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-43/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร์

ปกติ

ลาํดบั

คณิตศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634143101 นางสาวกชกร1 มะลขิาว

634143102 นางสาวกลัยา2 อนิทรพ์รม

634143103 นางสาวกติยิา3 ทองรุ่ง

634143104 นางสาวเกษราภรณ์4 เธยีรทรพัย์

634143105 นางสาวจฬุาลกัษณ์5 สุขประเสรฐิ

634143106 นางสาวชลธชิา6 แสงทบั

634143107 นางสาวชลธพิา7 พงษผ์ึ้ง

634143108 นางสาวณฐัณิชา8 วนัทองสุข

634143109 นางสาวธญัสุดา9 แสงสว่าง

634143110 นางสาวนิศารตัน์10 เอีย่มสะอาด

634143111 นางสาวเนตรชนก11 โออ้วด

634143112 นางสาวปภาวดี12 ราชสหี ์

634143113 นางสาวปวชิญา13 หอมกลิน่

634143114 นางสาววมิลรตัน์14 ปล ัง่ดี

634143115 นางสาววไิลวรรณ15 พุ่มพวง

634143116 นางสาวศรสวรรค์16 สนัตะวา

634143117 นางสาวศิรลิกัษณ์17 ธนูทอง

634143118 นางสาวศุภนิดา18 สงิหท์อง

634143119 นางสาวสโรชา19 สุขมาก

634143120 นางสาวอมรรตัน์20 พ่วงพรม

634143121 นายคมสนัต์21 ยุงหนู

634143122 นายจริายุส22 จลุศกัดิ์โสภณ

634143123 นายเดชนรนิทร์23 นิลนวล

634143124 นายตนัตกิร24 สุวรรณภพ

634143125 นายนนทนตัถ์25 จนีทอน

634143126 นายนายสุรศกัดิ์26 สดสี

634143127 นายภูรนิทร์27 และล ํา้เลศิ

634143128 นายรฐัธรรมนูญ28 บวัเชื่อม

634143129 นายสงิหนาท29 ครีนีิล

634143130 นายสริวชิญ์30 ขนุเกตุ

634143131 นายสุรสทิธิ์31 ห่วงแกว้พราย

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   11    20    316341-43/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-45/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

ผศ. ดร.พชิติ สุดตา

ปกติ

ลาํดบั

เคมี อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634145101 นางสาวเกศสณี1 ศรดีากลุ

634145102 นางสาวชนิกานต์2 บวัลอ้ม

634145103 นางสาวณฐัธดิา3 มุ่ยอี้

634145104 นางสาวนิชาวรรณ4 จนัทรก์ระจ่าง

634145105 นางสาวบญุญานุช5 เจยีมใจ

634145106 นางสาวพชัชา6 พ่วงทรพัย์

634145107 นางสาวพฒัฌา7 มอีารยี ์

634145108 นางสาวฟารดีา8 ใจคน

634145109 นางสาวรนิรดา9 สงคราม

634145110 นางสาววนัดา แครร์ี่10 ดาหม์นัน์

634145111 นางสาววชิดุา11 บตุรจนัทร์

634145112 นางสาวศิรนิทพิย์12 สงัขค์ร

634145113 นางสาวศิรพิร13 จอมแกว้

634145114 นางสาวศิรพิร14 รกัษาดี

634145115 นางสาวสุดารตัน์15 มทีรพัย์

634145116 นางสาวอธติยา16 มานะนดั

634145117 นางสาวอรอมุา17 จนัทรแ์กว้

634145118 นายพงศกร18 หน่ายหนีช ัว่

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    1    17    186341-45/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-48/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

ผศ.สุนนัทศกัดิ์ ระวงัวงศ์

ปกติ

ลาํดบั

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634148101 นางสาวกนัยานุช1 มุ่งหมาย

634148102 นางสาวจริาภรณ์2 ทบัทมิดี

634148103 นางสาวชนิภรณ์3 เรอืงการุณ

634148104 นางสาวชมพูนุช4 ใคร่ครวญ

634148105 นางสาวชลธชิา5 แถมมี

634148106 นางสาวณิชาบูล6 มวีาสนา

634148107 นางสาวดุษสดี7 กลิน่นิรญั

634148108 นางสาวนฤมล8 ทรายแกว้

634148109 นางสาวนวรตัน์9 โออ้ากาศ

634148110 นางสาวปวรีก์านต์10 แกว้สด

634148111 นางสาวพรรณราย11 ศุภกจิวณิชกลุ

634148112 นางสาวยศวดี12 พูลสวสัดิ์

634148113 นางสาววราภรณ์13 ตัง้เจรญิกจิสกลุ

634148114 นางสาวศรญัญา14 แหมศกัดิ์

634148115 นางสาวสุธดิา15 วงคบ์ญุมา

634148116 นางสาวอยัรา16 รุ่งรตัน์

634148117 นางสาวอมุารตัน์17 จนัทรง์าม

634148118 นายอดสิร18 ทองประยูร

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    1    17    186341-48/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-49/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.สุพติา พลูสมบตัิ

ปกติ

ลาํดบั

ชวีวทิยา อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634149101 นางสาวกนกอร1 มิง่ขวญั

634149102 นางสาวกาญจนา2 คงประเสรฐิ

634149103 นางสาวจารุวรรณ3 แป้นทอง

634149104 นางสาวจฑุารตัน์4 นคัรา

634149105 นางสาวฐติพิร5 รงัวดั

634149106 นางสาวณิชมน6 ภาคพูลไพร

634149107 นางสาวนาซมีา7 คาํสนอง

634149108 นางสาวบษุยา8 ยิ้มรอด

634149109 นางสาวปาณิสรา9 สนิลน้

634149110 นางสาวผกามาศ10 ณรญัรกัษ์

634149111 นางสาวพรนภา11 กลอ่มใจ

634149112 นางสาววรรณกร12 นาคสอิ้ง

634149113 นางสาววรรณวสิา13 เพง็จนัทรด์ี

634149114 นางสาวสุนิสา14 จนัแกว้

634149115 นางสาวองิคเ์กตน์15 กว่างทอง

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    0    15    156341-49/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-50/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.เกรยีงไกร จรยิะปญัญา

ปกติ

ลาํดบั

คอมพวิเตอร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634150102 นางสาวชลนรนิทร์1 พนัธน์าค

634150103 นางสาวชารณีิ2 โพธิ์ทอง

634150104 นางสาวนุรโซเฟีย3 เป็ง

634150105 นางสาวเบญญาภา4 กลิน่ขาํ

634150106 นางสาวปิยธดิา5 มยาเศษ

634150107 นางสาวเปมกิา6 อนิทรบ์าํรุง

634150108 นางสาวรบัขวญั7 ปิยะวฒัน์

634150109 นางสาวสุขติา8 กจิอดุวฒัน์

634150110 นางสาวอรุสัยา9 เพิม่สนิ

634150112 นายณฐักานต์10 สมศรวีรกลุ

634150113 นายปวติร11 นิลพงศ์

634150114 นายภาณุพนัธ์12 ดวงขยาย

634150115 นายเมทสั13 เอีย่มขจร

634150117 นายศุภณฐั14 แพทยพ์ทิกัษ์

634150118 นายสทิธโิชค15 ละม ัง่ทอง

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    6     9    156341-50/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-86/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.ดวงพร สุขธติพิฒัน์

ปกติ

ลาํดบั

การศึกษาปฐมวยั อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634186102 นางสาวกณัทมิา1 แสงแช่ม

634186103 นางสาวกาญจนา2 พลายนอ้ย

634186104 นางสาวกติตมิา3 ขนุอกัษร

634186105 นางสาวญาดา4 เสนาะวาที

634186108 นางสาวทศันียว์รรณ5 ขาํลว้น

634186109 นางสาวนฐัสรญีา6 ดสิวสัดิ์

634186110 นางสาวนทัธมน7 พูลชนะ

634186111 นางสาวนารรีตัน์8 เชยีรโชติ

634186112 นางสาวเบญจมาศ9 นุย้มาก

634186113 นางสาวผไทมาศ10 นวลจนัทร์

634186114 นางสาวพรทพิย์11 ศรเดช

634186118 นางสาวศดาภา12 วงษน์ิตริตัน์

634186120 นางสาวสกลุกาญจน์13 นกน่วม

634186121 นางสาวสาวนิี14 จนุเจอื

634186122 นางสาวสรินิดา15 โชตชิยั

634186123 นางสาวสุชญัญา16 เครอืหงษ์

634186124 นางสาวสุดารตัน์17 วงศเ์ขยีว

634186125 นางสาวเสาวภาคย์18 สงัขง์าม

634186126 นางสาวอรพนิ19 ทนัวงษ์

634186127 นางสาวอาทติยา20 อน้แยม้

634186129 นางสาวอาฬสา21 สมกาํลงั

634186130 นายธนกร22 ร่วมชาติ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    1    21    226341-86/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-86/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.ดวงพร สุขธติพิฒัน์

ปกติ

ลาํดบั

การศึกษาปฐมวยั อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634186201 นางสาวกรรณิกา1 แสงจนัทรแ์จง้

634186202 นางสาวกญัญาลี2 พทิกัษก์จิ

634186203 นางสาวกติตมิา3 ศรแีกว้

634186204 นางสาวกลุวดี4 นอ้ยเฉลมิ

634186205 นางสาวจนัทมิา5 ทองเผอืก

634186209 นางสาวธนภรณ์6 ทองเกดิ

634186212 นางสาวปณิตา7 อาํลอย

634186214 นางสาวปาลติา8 นกขนุทอง

634186215 นางสาวเปรมวดี9 สงฆส์าวก

634186216 นางสาวพลอยวรา10 คงเจรญิวงศ์

634186217 นางสาวพชัรา11 บญุมี

634186219 นางสาวพชิชาภา12 แป้นทอง

634186220 นางสาวเพรชฎา13 พศัชะสหี ์

634186221 นางสาวฟาเดยีร์14 สาและ

634186222 นางสาวภทัรธวิา15 หนูไกร

634186223 นางสาวภทัราภรณ์16 พานฟกั

634186224 นางสาววชิชาภรณ์17 รกัชนะ

634186225 นางสาวศศิณา18 เม่งพดั

634186226 นางสาวศุทธหทยั19 แสนมี

634186228 นางสาวอารยีา20 พาบญุ

634186229 นางสาวไอรณิ21 ศรไีกรกรด

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    0    21    216341-86/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-89/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ. ดร.บญุทพิย ์แป้นทอง

ปกติ

ลาํดบั

พลศึกษา อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634189101 นางสาวกลอยใจ1 ตุ่ยไชย

634189103 นางสาวชาลสิา2 แสวงวงษ์

634189104 นางสาวเบญจรตัน์3 หุ่นเก่า

634189105 นางสาวปารฉิตัร4 แกว้อยู่

634189106 นางสาวมณฑาทพิย์5 แตงอ่อน

634189107 นายกรรณธร6 วรรณทอง

634189108 นายเกรกิฤทธิ์7 ทองบญุชู

634189109 นายขวญัชยั8 เรอืงทบั

634189110 นายจตพุร9 พมิไทย

634189111 นายจกัรกฤษณ์10 หนูจนัทร์

634189112 นายจริภาส11 อนิทรน์วล

634189113 นายณฐัดนยั12 ชยัแหม่ง

634189114 นายณฐันนท์13 ศิรสุิวรรณ

634189116 นายทชิานนท์14 อทุารไทร

634189118 นายนทัธพงศ์15 อนิทราพงษ์

634189120 นายภูรณิฐั16 อ่อนนุ่ม

634189126 นายสรชยั17 ทศันากร

634189127 นายสุรศกัดิ์18 สุขศรเีลศิวชิยั

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   13     5    186341-89/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6341-89/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.สรศกัดิ์ ทองเพชร

ปกติ

ลาํดบั

พลศึกษา อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634189202 นางสาวแพรวพรรณ1 บวัจนัทร์

634189203 นางสาวศศิธร2 บญุรอด

634189204 นางสาวสุพรรณษา3 นาคศาลา

634189205 นางสาวสุภาวดี4 นามไว

634189208 นายคมิหนัต์5 ประดษิฐผ์ล

634189209 นายชยุตม์6 เถือ่นแกว้

634189210 นายณฐันนท์7 ม่วงแสง

634189211 นายตรพีมิาย8 ช่อละอองเพชร

634189213 นายธนดล9 ชนิวงค์

634189214 นายธนาคาร10 ลูกบวั

634189216 นายปฐัถากรณ์11 เยีย่มเพือ่น

634189221 นายสาทศิ12 เวนะ

634189222 นายสุทธชิยั13 ศิลปสธรรม

634189223 นายเสกสทิธิ์14 เหมอืนอ่วม

634189225 นายอภสิทิธิ์15 ชณิวงษา

634189226 นายอาทติย์16 แซ่โงว้

634189227 นายอานุภาพ17 กล ัน่รกัษา

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   13     4    176341-89/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6342-32/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.ณปภา หอมหวล

ปกติ

ลาํดบั

เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหาร อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634232101 นางสาวกนกวรรณ1 แซ่เจว

634232102 นางสาวกมลวรรณ2 พรหมสยั

634232103 นางสาวชาลนิี3 อาจติร์

634232104 นางสาวชตุมิณฑน์4 เชื้อเพชร์

634232105 นางสาวณฐัยา5 ปญัจรงคะ

634232106 นางสาวดารารตัน์6 หนูกระจ่าง

634232107 นางสาวทพิวลัย์7 เรอืงทพิย์

634232108 นางสาวพรทพิย์8 เม่นนอ้ย

634232109 นางสาวพชัราพร9 กลา้มสนัเทยีะ

634232110 นางสาวพติราสณีิ10 แซ่ต ัน้

634232111 นางสาววภิา11 พนาวรรณ

634232112 นางสาวศศิธร12 แซ่ลิ้ม

634232113 นางสาวอรสา13 เจาจารกึ

634232114 นางสาวอารยีา14 อยู่ทน

634232115 นางสาวไอรดา15 ดาวเรอืง

634232116 นายจณิณวฒัน์16 มากมี

634232117 นายปิยณฐั17 สมสวย

634232118 นายวรวทิย์18 โชวกิรานต์

634232119 นายวรญัชติ19 นาคคล ํา้

634232120 นายวุฒพิง20 ฉิมมี

634232121 นายศุภสณัห์21 ทองเกลา

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    6    15    216342-32/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6342-42/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา

ปกติ

ลาํดบั

อาหารและโภชนาการประยุกต์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634242101 นางสาวเกสรา1 วรเลศิ

634242102 นางสาวจนัทมิา2 สนินอ้ย

634242103 นางสาวฐานิตา3 ใจสมคัร

634242104 นางสาวฐติาภา4 หุ่นเก่า

634242105 นางสาวณฐักานต์5 มณีแสง

634242106 นางสาวณิศาวรรณ6 โหงวเกร็ด

634242107 นางสาวนรทิรท์พิย์7 ภกัดพีล

634242108 นางสาวพรียา8 กลิน่อบุล

634242109 นางสาวมลจริา9 ฉุยฉาย

634242110 นางสาวยศวดี10 คงเพช็ร

634242111 นางสาวรมยล์ดา11 ทองอนิทร์

634242112 นางสาวสุธาสนิี12 มาลากรรณ์

634242113 นายธนัวา13 ยิง่งามศรี

634242114 นายปรชัญา14 ปญัจคุณาธร

634242115 นายสุทธชิยั15 นอ้ยช่อ

634242116 นายอภริกัษ์16 ผาดศรี

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    4    12    166342-42/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6342-44/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ. ดร.ชนิตรน์าถ

ปกติ

ลาํดบั

วทิยาการคอมพวิเตอร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634244106 นางสาววรดา1 เพง็สนั

634244107 นายกติตพิชิญ์2 โพธารส

634244108 นายณฐักานต์3 พหพุนัธ์

634244110 นายธนุส4 สุดสวาท

634244111 นายปฏภิาณ5 ปิยะเวช

634244112 นายพงศกร6 โงส้กลุ

634244114 นายอภริกัษ์7 มณีสาย

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    6     1     76342-44/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6342-57/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

รศ. ดร.บญัญตั ิศิรธินาวงศ์

ปกติ

ลาํดบั

การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634257101 นางสาวดารารตัน์1 พรหมจรรย์

634257102 นางสาววรษิรา2 สนบัแน่น

634257103 นางสาวสุนนัทา3 พวงใหญ่

634257104 นางสาวสุพรรณี4 พณิทอง

634257105 นางสาวสุรภิาพร5 หริญัวงศ์

634257108 นายกติตวิฒัน์6 มขุวาทนิ

634257111 นายดาํรงคพ์ล7 เกตพุรม

634257114 นายภทัรพล8 ป้านบญุ

634257115 นายภทัรวรรธณ์9 ม ัน่คง

634257116 นายวรากรณ์10 ละออเอีย่ม

634257117 นายวนัเฉลมิ11 ยนืเครอื

634257119 นายสริวชิญ์12 ศรสุีข

634257120 นายสุธี13 วรรณเครอื

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    8     5    136342-57/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6342-61/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.สาํรวย มะลถิอด

ปกติ

ลาํดบั

สตัวศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634261101 นางสาวจารวี1 เกตกุล ํา่

634261104 นางสาวนิชา2 คาํม่วง

634261106 นางสาวรดา3 นาคแท ้

634261107 นางสาวรลีนิล4 เอกพนั

634261108 นางสาววนชัพร5 สกลุปภาพงศ์

634261109 นางสาววรารตัน์6 นิยะมะ

634261110 นางสาววภิาดา7 ป่ินแกว้

634261111 นางสาวสนิีกาญจน์8 จนัทรพ์รม

634261112 นางสาวสุพรรณดา9 ดนีวล

634261113 นางสาวอารยีา10 นอ้ยคาํ

634261114 นายกติตศิกัดิ์11 ประแจนิ่ง

634261115 นายชาญณรงค์12 รอดราษฎร

634261116 นายธนดล13 มงักร

634261117 นายธนพร14 สแีดง

634261120 นายนครนิทร์15 ยะหอม

634261121 นายนนัทปรชีา16 จนีชู

634261123 นายพฒันศกัดิ์17 แจ่มจนัทร์

634261124 นายภาณุวตัร18 รุ่งเรอืง

634261125 นายวงศธร19 หวานชื่น

634261126 นายวชริภูมิ20 นํา้ดอกไม ้

634261127 นายวทญัญู21 เตชะเดช

634261129 นายศกัดิ์นรนิทร์22 รอดฉิม

634261131 นายศุภฤกษ์23 ถิน่วงษอ์นิทร์

634261132 นายสุรเดช24 อร่ามเนตร

634261133 นายอธชิากฤษณ์25 พ่วงทอง

634261135 นายอษัฎาวุฒิ26 หงษา

634261136 นายอสันีย ์27 อนิทนิล

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   17    10    276342-61/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6342-71/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

ผศ.บาํเพญ็ น่ิมเขยีน

ปกติ

ลาํดบั

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634271101 นางสาวกนกกาญจน์1 โพตระกูล

634271103 นางสาวเจนจริา2 ชาญทพิยพ์งษ์

634271104 นางสาวณฐัวดี3 เจรญิศรี

634271105 นางสาวธชัพรรณ4 ม่วงงาม

634271106 นางสาวนทัธมน5 จนิดา

634271107 นางสาวนนัทพร6 ผดุผาด

634271108 นางสาวปณัณพร7 เฉียบแหลม

634271109 นางสาวปิยดา8 อน้ไพรวลัย์

634271110 นางสาวพรประภา9 แยม้ศรี

634271111 นางสาวพรมิา10 สลบัศรี

634271112 นางสาววรรณรดา11 ตูท้องคาํ

634271113 นางสาววนัวสิาข ์12 สอยเหลอืง

634271114 นางสาวศิรนิภา13 โพธิ์บาํรุง

634271115 นางสาวศุภมาส14 แกว้หาวงค์

634271116 นางสาวอทติยา15 จนัทร

634271117 นางสาวอนามกิา16 แสนสวสัดิ์

634271118 นางสาวอญัชษิฐา17 เทพทอง

634271119 นางสาวอารยีา18 คาํงาม

634271120 นายจตรุพร19 สตีา

634271121 นายภทัรพล20 นิลประดบั

634271122 นายสราวุติ21 กลุเรอืง

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    3    18    216342-71/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6342-72/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.กรกรต เจรญิผล

ปกติ

ลาํดบั

คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634272101 นางสาวกมลชนก1 ธงสุวรรณ

634272103 นางสาวจติราพร2 ทองอ่อน

634272104 นางสาวชนากานต์3 พริ้งพนัธพ์ูล

634272105 นายชาตชิานนท์4 จนัทรศิ์รริตัน์

634272106 นางสาวนิชพษิฐา5 แกว้เตม็ดวง

634272107 นางสาวมยุรี6 นามเทีย่ง

634272108 นางสาวโยษติา7 นาคทบั

634272109 นางสาววสิา8 ฉิมงาม

634272110 นายกฤตภาส9 เนียมนิล

634272111 นายเกรยีงศกัดิ์10 พชัรวโิรจนส์กลุ

634272115 นายพระนาย11 เอีย่มสาํอางค์

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    3     8    116342-72/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6342-74/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม

ปกติ

ลาํดบั

คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634274101 นางสาวกญัญาวรี ์1 วนัแสน

634274102 นางสาวณฐันนัท ์2 พนัไธสง

634274103 นางสาวหทยัชนก3 ศรสีวสัดิ์

634274104 นายกฤษฎา4 สามกษตัร์

634274105 นายกษดิิ์เดช5 จนัทรสุ์ข

634274107 นายณฐัยศ6 อไุรฤทธพิร

634274108 นายธณกฤต7 ขวญัยนื

634274109 นายธนพนธ์8 เธยีรพบูิลย์

634274110 นายธนา9 แซ่ตนั

634274111 นายนครนิทร์10 บางเชย

634274112 นายนรนิทร11 เทยีนไชย

634274113 นายปณิธาน12 ชาญชยั

634274114 นายปรมนิทร์13 เพชรมณี

634274117 นายศุภณฐั14 หมนุรอด

634274118 นายศุภณฐั15 หสัโสะ

634274119 นายอภนินัท ์16 อนิณุมาน

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   13     3    166342-74/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6342-80/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั

ปกติ

ลาํดบั

เกษตรศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634280101 นางสาวกนกพรรณ1 ไกรจติต์

634280102 นางสาวกฤษณา2 อคันาน

634280103 นางสาวกลุสตรี3 นุ่มนอ้ย

634280104 นางสาวชฏาภรณ์4 แกว้ฉํา่

634280105 นางสาวณฐัรณีิ5 แซ่ลี

634280106 นางสาวนภสัวรรณ6 ทองมี

634280107 นางสาวเปรมฤทยั7 เชดิโฉม

634280108 นางสาวพณิดา8 ขมุนาค

634280109 นางสาวพรฐติา9 คงพนัธะระ

634280110 นางสาวภาวกิร10 ศรวีงศ์

634280111 นางสาวลลติา11 เอยีงสา

634280112 นางสาวศศิธร12 สุขประเสรฐิ

634280113 นางสาวศิรนุิช13 คลา้ยเพชร

634280114 นางสาวสเิรยีม14 รอดเทยีน

634280115 นางสาวอภสิรา15 ฟกัเถือ่น

634280116 นายกติตนินัท ์16 เกดิอดุม

634280117 นายคมสนั17 เรอืงพยคัฆ์

634280118 นายธนพนธ์18 คาํพอ้ง

634280119 นายธนาวุฒิ19 ชูธรรม

634280120 นายนิภทัร์20 อนิทรดษิฐ์

634280121 นายปฏภิาณ21 อนิวตั

634280122 นายพพิรรธ22 อยู่สูง

634280123 นายวรีพงศ์23 ชาแกระ

634280124 นายศรณัยู24 สมชยั

634280125 นายศุภกติ25 ฤทธเิพชร

634280126 นายศุภรตัน์26 พ่วงทอง

634280127 นายเสฏฐวุฒิ27 พุ่มสมบตัิ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   12    15    276342-80/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6343-05/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

ลาํดบั

การพฒันาชมุชน อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634305102 นางสาวกลุธดิา1 แช่มเทศ

634305105 นางสาวพรรณภษา2 ศรจีนัทร์

634305106 นางสาวภาวณีิ3 มหีลาย

634305109 นางสาวสายนํา้4 วารนิศิรริกัษ์

634305110 นางสาวอรสิา5 ขาํเพชร

634305111 นายจรีศกัดิ์6 ชยัมงคล

634305112 นายณฐัพนัธ์7 คุม้ลว้นลอ้ม

634305113 นายธวชัชยั8 พานแกว้

634305114 นายธรีโชติ9 แตงอ่อน

634305115 นายนรวชิญ์10 วชิาเชดิ

634305116 นายพงศภคั11 มะมม

634305119 นายสชัฌกุร12 พกุาด

634305120 นายอลงกต13 แดงประดบั

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    8     5    136343-05/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6343-17/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

ลาํดบั

ศิลปะและการออกแบบ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634317101 นางสาวชตุกิาญจน์1 ทบัทมิ

634317104 นางสาวศุภลกัษณ์2 เปรมพงศ์

634317105 นางสาวสุทธดิา3 สแีตง

634317106 นายกฤากร4 สญัจร

634317108 นายฉนัทพล5 ม ัง่สมบตัิ

634317110 นายณชัพล6 วงคส์ดีา

634317112 นายภูษติ7 ศรทีองสุข

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    4     3     76343-17/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6343-28/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ. ดร.อจัฉราวรรณ

ปกติ

ลาํดบั

การท่องเทีย่วและการโรงแรม อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634328101 นางสาวกนกวรรณ1 เปรมจติร์

634328103 นางสาวชรศิา2 พนัทอง

634328104 นางสาวชลติา3 คาํมงคล

634328106 นางสาวณฐัทรกิา4 เกดิสนิธุ ์

634328107 นางสาวณฐัธดิา5 แดงขาว

634328110 นางสาวปรยีาภรณ์6 สอนแกว้

634328111 นางสาวป่ินลดา7 กระทอง

634328112 นางสาวพรทพิย์8 ลบัวงศ์

634328114 นางสาวพาขวญั9 อารมยเ์ยน็

634328117 นางสาวแพรนภสัถ ์10 ศิรวิริยิะภูกจิ

634328119 นางสาวรตัตมิา11 ป้อมใหญ่

634328120 นางสาวรุง้เพช็ร12 สงัขมณีุจนิดา

634328121 นางสาวโรสรนิทร์13 ฟูกลิน่

634328122 นางสาววชิดุา14 แกว้เกตุ

634328124 นางสาวสาวติรี15 ชตุวิฒันกลุ

634328125 นางสาวสุชาดา16 ทองจนี

634328126 นางสาวสุชาวดี17 ปฐมเกษตรกลุ

634328127 นางสาวสโรชา18 พูลนิล

634328128 นางสาวอนงคน์าถ19 เหลอืงดี

634328129 นางสาวอญัชลี20 สมยา

634328130 นายณฐัดนยั21 พูลทวี

634328131 นายธนพล22 สุรยินั

634328132 นายพงศศิ์ริ23 สนิธุรกัษ์

634328133 นายพรษิฐ์24 ไชยสมทุร

634328134 นายสหรฐั25 ดาํมาก

634328135 นายอภชิน26 ตามใจเพือ่น

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    6    20    266343-28/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6343-29/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.นิสากร คุณวงศ์

ปกติ

ลาํดบั

อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหว่างประเทศ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634329101 นางสาวกมลชนก1 หมยูา

634329102 นางสาวขตัตยิา2 เอมสมัฤทธิ์

634329104 นางสาวชนินาถ3 ชูประทปี

634329105 นางสาวญานิกา4 จนัทรเ์ฉลยีว

634329106 นางสาวณฐักลุ5 บญุชยั

634329107 นางสาวณฐัธดิา6 ป้านบญุ

634329108 นางสาวธนชัพร7 ครองอนิทร์

634329109 นางสาวธญัญลกัษณ์8 สกลุแกว้

634329111 นางสาวปภาวี9 จนัทรวรรณ์

634329112 นางสาวพรพมิล10 ซ่อมแกว้

634329113 นางสาวพมิลพรรณ11 สละภยั

634329114 นางสาวยุวดา12 ยิง่เกยีรตกิลุ

634329115 นางสาวรมติา13 ภูดวงจติร์

634329116 นางสาวรุ่งรวี14 สงัขแ์กว้

634329117 นางสาววรรณิษา15 พรหมรอด

634329118 นางสาวศรอีารกั16 อารกัขา

634329120 นางสาวสุทธดิา17 เกดิลาภ

634329121 นางสาวสุนนัทา18 เจรญิทรพัย์

634329122 นางสาวสุนนัทา19 ยงัโยมร

634329124 นางสาวอธฐิาน20 แกว้โมรา

634329126 นางสาวอาทติยา21 โพธสุิวรรณ

634329128 นายเจษฎากร22 แพใหญ่

634329131 นายปวนั23 ทองมาเอง

634329132 นายสทิธกิานต์24 จนิตนากาญจน์

634329133 นายสุรยิา25 ศรสุีขใส

634329134 นายอตกิานต์26 ฉิมฉลอง

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    5    21    266343-29/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6343-75/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.วชัระ เยน็เปรม

ปกติ

ลาํดบั

ภาษาองักฤษธุรกจิ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634375101 นางสาวกนกวรรณ1 รวบดี

634375102 นางสาวกมลชนก2 คลา้ยทพิย์

634375103 นางสาวกรณัฑรตัน์3 เจรญิสุข

634375104 นางสาวกนัยารตัน์4 แจ่มแจง้

634375107 นางสาวจรยิา5 กลิน่นิรนัต์

634375108 นางสาวชญานิษฐ์6 โรยอตุระ

634375109 นางสาวชาลสิา7 วงษด์าํเนิน

634375110 นางสาวธนพร8 จนัทรแ์กว้

634375111 นางสาวนพรตัน์9 เทยีมทดั

634375114 นางสาวพรรณวสา10 อนิทรเนตร

634375116 นางสาวมารสิา11 ละม ัง่ทอง

634375118 นางสาวลดาพร12 รกัดี

634375119 นางสาววรรณพร13 คลอ่งคาํนวนการ

634375120 นางสาววาสติา14 นอ้ยสุดใจ

634375121 นางสาวศจวีชิญ์15 ทวกีติพฤกษ์

634375124 นางสาวอรจริา16 อนิทรอ่์อน

634375126 นางสาวอญัชสิา17 หลหีลาย

634375127 นางสาวอารยา18 เสดิสอน

634375133 นายพงศธร19 เปรมปราณ

634375134 นายภทัรพงศ์20 พงษพ์นัธ์

634375135 นายยศพล21 เชยกลิน่

634375136 นายรฐัชา22 เม่งพดั

634375137 นายวรธชั23 ◌ํธารา

634375139 นายศรนัย์24 เรอืงจนัทร์

634375140 นายสบืศกัดิ์25 ภูษณะพงษ์

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    7    18    256343-75/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6344-18/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้

ปกติ

ลาํดบั

การบรหิารธุรกจิ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634418103 นางสาวจติรลดา1 สงวนศพัท์

634418104 นางสาวชมพูนุช2 พุ่มพวง

634418105 นางสาวฐติมิา3 พูลเพิม่

634418106 นางสาวณฐัวรา4 ชนิใย

634418108 นางสาวเทพนารี5 มถิลิา

634418109 นางสาวนงนภสั6 จติรเจอื

634418110 นางสาวนิภาพฒัน์7 พฒุสิมบตัิ

634418112 นางสาวปิยะธดิา8 ปตัถา

634418113 นางสาวพสินิี9 สุวรรณปทมุ

634418114 นางสาวมาลนิี10 ขาํสอาด

634418115 นางสาวศศิธร11 บตุรเนียม

634418116 นางสาวศสวิภิา12 พน้ภยั

634418117 นางสาวศิวาพร13 ขอประสม

634418118 นางสาวสริภทัร14 เดชอารมณ์

634418119 นางสาวสริพิร15 หุ่นแกว้

634418121 นางสาวสุภาภรณ์16 กะบนิรมัย์

634418122 นางสาวอมรรตัน์17 ชนะภยั

634418123 นางสาวอารยีา18 พนัธุยา

634418125 นายชยัวฒัน์19 นุชเนตร

634418127 นายเลศิพสิฐิ20 พงคท์ะจติร์

634418130 นายอาทนินัท ์21 รตันถาวร

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    3    18    216344-18/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6344-18/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

ลาํดบั

การบรหิารธุรกจิ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634418202 นางสาวจรรยพร1 สุขสนาน

634418203 นางสาวจฑุาลกัษณ์2 ลาภส่งผล

634418204 นางสาวฐตินินัท ์3 เฉ่งป่ี

634418206 นางสาวณิชกานต์4 เเสงศรี

634418207 นางสาวทพิยพ์าพร5 ดอกบวั

634418208 นางสาวธมีาพร6 ทว้มทรพัย์

634418210 นางสาวปนิดา7 ดาํนอ้ย

634418211 นางสาวปิยธดิา8 อาจรบ

634418213 นางสาวแพรวพรรณ9 พนิิจพงษ์

634418214 นางสาววรกานต์10 ถงึเสยีบญวน

634418215 นางสาวศศินา11 ผลจนัทร์

634418216 นางสาวศิรวิภิา12 พน้ภยั

634418217 นางสาวสภาพร13 โยเบีย๊ะ

634418220 นางสาวสุภชัชา14 จนัทมาลา

634418221 นางสาวเสรมิศิริ15 ตนัตมิงคลสกลุ

634418223 นายกฤษฐพงษ์16 คดัทะจนัทร์

634418227 นายศุภศิลป์17 ขนุนนท์

634418228 นายสราวุธ18 สนใจ

634418229 นายอคัรพล19 คงเจรญิ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    4    15    196344-18/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6344-33/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.กลัยา ปญุญธรรม

ปกติ

ลาํดบั

การบรหิารธุรกจิ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634433101 นางสาวกมลลกัษณ์1 ปานทพิย์

634433102 นางสาวชนิตา2 วริยิะศกัดิ์

634433103 นางสาวดารณีิ3 เพิม่พูน

634433104 นางสาวนก4 แดงดงเมอืง

634433105 นางสาวนฤมล5 นิลเพชร

634433106 นางสาวนนัทน์ภสั6 วรญัญสาธติ

634433107 นางสาวปนดัดา7 เมอืงขวญัใจ

634433108 นางสาวปรุมิปรชัญ์8 วมันธรรม

634433109 นางสาวพรนภา9 เสอืเฒ่า

634433110 นางสาวสุธาวลัย์10 อยู่ย ัง่ยนื

634433111 นางสาวอมรนิทรา11 ศรกีรด

634433112 นายลทัธพล12 อนนัจิว๋

634433113 นายศศิชา13 คงสนิท

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    2    11    136344-33/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6344-34/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง

ปกติ

ลาํดบั

การบรหิารธุรกจิ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634434101 นางสาวกรรณิการ์1 ทองนาค

634434102 นางสาวกสุุมา2 เกตรุตัน์

634434103 นางสาวเกตวุลี3 จรภกัดี

634434105 นางสาวจรีวรรณ4 นิลวรรณ

634434106 นางสาวจฑุามาศ5 เกดิเพชร

634434109 นางสาวณฏัฐนิชา6 สุวรรณโรจนร์ุ่ง

634434111 นางสาวณฐันิชา7 อุ่มเพชร

634434113 นางสาวธมลวรรณ8 สนิสมทุร์

634434114 นางสาวนิชาภทัร9 สว่างจติร์

634434115 นางสาวนิดา10 แพลอย

634434117 นางสาวปาลติา11 พงษส์กลุ

634434120 นางสาววชริาภรณ์12 สนิเดระดาษ

634434122 นางสาววาสนา13 สวสัดี

634434123 นางสาวสุพารตัน์14 อนิพุ่ม

634434124 นางสาวสุภชัชา15 รกัษาราษฎร์

634434125 นางสาวอทริมน16 คงชนะ

634434126 นางสาวอภชิญา17 เอมโอษฐ

634434127 นางสาวอญัชลกิา18 จนัทรห์อม

634434128 นางสาวอญัชลกีร19 ทวิะกะลนิ

634434129 นางสาวอารยีา20 ช่อดอกไม ้

634434130 นายฐติวิฒัน์21 นิลเถือ่น

634434131 นายธนัวา22 มิง่แมน้

634434132 นายระพพีรรณ23 หน่ายสุวรรณ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    3    20    236344-34/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6344-35/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

ผศ.วชัรยี ์กิ่งทอง

ปกติ

ลาํดบั

การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634435102 นางสาวนฤมล1 รองหานาม

634435105 นางสาวพชัรี2 เพง็ศิริ

634435106 นางสาวพรีดา3 หงษโ์ต

634435107 นางสาววรรณรตัน์4 แตงพลบั

634435108 นางสาววุฒพิร5 วตัรตัน์

634435112 นายเกรยีงไกร6 จนัทรน์อ้ย

634435116 นายวุฒภิทัร7 พูลสวสัดิ์

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    2     5     76344-35/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6345-12/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.สกลุ กรํา่ธาดา

ปกติ

ลาํดบั

นิตศิาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634512101 นางสาวกมลชนก1 นารอด

634512102 นางสาวกาญจนา2 คงอุ่น

634512103 นางสาวกิ่งกาญจน์3 ดวงเดอืน

634512104 นางสาวกศิุมา4 จนัทรเ์สนา

634512105 นางสาวเกศกนก5 แสงสุข

634512106 นางสาวจนัทราพร6 นอ้ยวรรณะ

634512108 นางสาวฐติมิา7 สงิขร

634512109 นางสาวณฐัชยา8 กลิน่จนัทร์

634512111 นางสาวนนทพร9 รอดราษฎร์

634512112 นางสาวนลนิทพิย์10 คอนหงาย

634512113 นางสาวนารรีตัน์11 สุกใส

634512114 นางสาวนิตยา12 สุขอวบอ่อง

634512115 นางสาวปญัญาพร13 กลิน่นิรนัดร์

634512116 นางสาวพชัราพรรณ14 เกตกุล ํา่

634512117 นางสาวพจิติรา15 ทบัแกว้

634512119 นางสาวภรณท์พิย์16 ตะโจคง

634512120 นางสาวมสัลนิ17 มกุดา

634512122 นางสาววมิล18 แสนศรี

634512123 นางสาวศศิมา19 วดันอ้ย

634512124 นางสาวศิรนิทพิย์20 ทองมณี

634512125 นางสาวอรพรรณ21 มอีารยี ์

634512126 นางสาวอารรีตัน์22 แสงอาทติย์

634512128 นายธรีศกัดิ์23 เชื้อชาติ

634512129 นายปณวฒัน์24 ศรขีวญัช่วย

634512130 นายปรชีญาน์25 สงัขศิ์ริ

634512131 นายพงศกร26 บญุศิริ

634512133 นายพเิชฐ27 ดาวอษุาสุข

634512134 นายพรีภทัร28 พ่วงพลอย

634512135 นายวชิพนธ์29 อรุณแจง้

634512136 นายวทิวสั30 สริชินกมาศ

634512137 นายศตนนัท์31 สรวมศิริ

634512139 นายสรวชิญ์32 อนิทรนุ์ช

634512140 นายสานนท์33 คาํแดง

634512141 นายสทิธิ์โชค34 ประทมุเทอืง

634512143 นายอานนัท์35 ขนัตสิจัจพงษ์

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   13    22    356345-12/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6345-12/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ. ดร.ศิรนิทร ์อนิทรวชิะ

ปกติ

ลาํดบั

นิตศิาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634512201 นางสาวกมลวรรณ1 นามสสุีข

634512202 นางสาวจฑุารตัน์2 เพราพนัธ์

634512203 นางสาวญาณภา3 รอดภยั

634512205 นางสาวนนทวนั4 อาสนแ์กว้

634512206 นางสาวปรชัญาภรณ์5 รุ่งเรอืง

634512207 นางสาวปรยีา6 เลง่ฮอ้

634512208 นางสาวปิยวรรณ7 เกตมุณี

634512209 นางสาวปิยาณี8 หกึขนุทด

634512210 นางสาวพลอยชมพู9 บญุมสีงา่

634512211 นางสาวพทัธธ์รีา10 ห่อจนัทร์

634512213 นางสาวมกุดา11 มะลาศรี

634512215 นางสาวรญัชนา12 ฉิมพาลี

634512216 นางสาวลดาวลัย์13 วงศจ์อม

634512217 นางสาววมิลมาศ14 บญุโพธิ์

634512218 นางสาวศศิพลอย15 พรหมหาญ

634512219 นางสาวศิรพิร16 สงัขช่์วย

634512220 นางสาวสุปรยีา17 แม่นปืน

634512221 นางสาวสุพชิชา18 ชุ่มนอ้ย

634512222 นางสาวสุวรรณา19 สงัขเ์ฉย

634512224 นางสาวอภญิญา20 ทองไทย

634512225 นางสาวอสิราภรณ์21 แสงเดอืน

634512226 นางสาวอสุนยั22 จติเอื้อ

634512227 นายกญัจน์23 เลศินิรนัดร์

634512228 นายจริะวฒัน์24 พึง่แดง

634512229 นายเฉลมิพงศ์25 เลาหะสมัพนัธพร

634512230 นายเฉลมิพล26 นอ้มนอบ

634512231 นายชนะชน27 ธนาวุฒิ

634512233 นายธนกฤต28 ตรอีนิทอง

634512234 นายนฐัพงศ์29 แยม้สงัข ์

634512235 นายนิธกิร30 วชัรานนท์

634512237 นายปิยะ31 เรอืงศรี

634512238 นายภาณุพชิญ์32 กลิน่หอม

634512239 นายสรภสัร33 แจ่มจาํรสั

634512240 นายสทิธศิกัดิ์34 พทุธราช

634512242 นายอนุสรณ์35 กลิน่ขจร

634512243 นางสาวภคัจริา36 สุชาติ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   13    23    366345-12/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6346-51/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.ชลาลยั วงเวยีน

ปกติ

ลาํดบั

วศิวกรรมอตุสาหการ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634651101 นางสาวกบุรอ1 ตุง้กู

634651102 นางสาวกลุธดิา2 ทรพัยส์าํราญ

634651103 นางสาวชลนาถ3 สอนสุทธิ์

634651105 นางสาวบณัฑติา4 ผลเจรญิ

634651106 นางสาวปณุณา5 ปณุณกานนท์

634651107 นางสาวพมิณพฒัน์6 เทยีนศิริ

634651108 นางสาวเพชรลดา7 คลงัสมบตัิ

634651109 นายกลุพทัธ์8 จนัทรจ์บัเมฆ

634651113 นายพรไพรสณฑ์9 มยักูล

634651114 นายภาคภูมิ10 สุขฤกษ์

634651116 นายวชัรนิทร์11 ป่ึงอดุม

634651117 นายสรวศิ12 ประสาททอง

634651119 นายอภชิติ13 ภริมยเ์นตร์

634651121 นายเอกราช14 สิง่ไธสง

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    7     7    146346-51/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6346-55/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.เจมิธง ปรารถนารกัษ์

ปกติ

ลาํดบั

วศิวกรรมพลงังาน อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634655101 นางสาวขนิษฐา1 นุเคราะห์

634655102 นายณรงคศ์กัดิ์2 ยิ้มรอด

634655103 นางสาวณฐัชา3 เขยีวมะนี

634655104 นางสาวณฐัธยาน์4 นุ่มมศีรี

634655105 นางสาวดารกิา5 คาํแดงไสย์

634655106 นางสาวดารณีิ6 จ ัน่ทบัทมิ

634655107 นายธนกร7 ใจดสูีงส่ง

634655108 นางสาวธรีาตา8 แสนสบาย

634655110 นางสาวปทติตา9 แกว้โมรา

634655111 นางสาวปนสัวยี ์10 อยู่คง

634655112 นางสาวพชิชกุานต์11 ชื่นชม

634655113 นางสาวพมินรตัน์12 แซ่เตยี

634655114 นางสาวรมยน์รนิ13 อนิทจกัร์

634655115 นางสาวศิรลิกัษณ์14 บญุรอด

634655116 นางสาวสริวิรรณ15 เฉลมิสมยั

634655117 นางสาวสุชญา16 วสุิทธเิวช

634655118 นางสาวอชริญา17 แขง็ขนั

634655119 นางสาวอมรรตัน์18 หนูสม

634655120 นายกอ้งเกยีรติ์19 วรรณอร่าม

634655121 นายจริวฒัน์20 คลงันาค

634655122 นายณฐัพล21 ประดษิฐ

634655123 นายธนายุต22 ทรพัยอ์ยู่

634655124 นายธรีะพนัธ์23 ปานเฉลมิ

634655125 นายนครนิทร์24 อนิตะ๊ยศ

634655126 นายนพดล25 หมืน่ศรี

634655127 นายนรนิทร์26 บญุยงั

634655128 นายปญัลพล27 ภูวตัเอกวรา

634655129 นายวชัเรสรณ์28 สุขกมล

634655130 นายอนุพงศ์29 แสงนาค

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   11    18    296346-55/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6346-59/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.ศิรพินัธุ ์วชิยัดษิฐ

ปกติ

ลาํดบั

วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สาร อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634659101 นางสาวณชัธญัญ์1 ดงักอ้ง

634659102 นางสาวทกัษพร2 ธนนทน์ภาเดช

634659103 นางสาวพนิดา3 ขาํสะอาดดี

634659106 นายชญานนท์4 ศรพีงศเ์จรญิ

634659107 นายชตุวิตั5 พึง่ภกัดี

634659108 นายณฐักติติ์6 สนขาว

634659110 นายธนภทัร7 พระแท่น

634659111 นายพลกฤต8 อบรม

634659112 นายไพรสณฑ์9 ทรงศกัดิ์สถาพร

634659113 นายวรายุทธ10 ยอดทอง

634659115 นายสมเกยีรติ11 ชูกร

634659116 นายอภชิยั12 รวมสนิ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    9     3    126346-59/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6346-64/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.ครรชติ ภาวนานนท์

ปกติ

ลาํดบั

วศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634664104 นางสาวอไุรวรรณ1 สูงยิง่

634664108 นายธนกฤต2 เนียเตมิ

634664113 นายปญักร3 สว่างศรี

634664118 นายศิวพล4 ปานอาํพนั

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    3     1     46346-64/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6346-66/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.ปวณี สุขบรรเทงิ

ปกติ

ลาํดบั

วศิวกรรมเครื่องกล อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634666101 นางสาวกลัญา1 หาญสงิห์

634666103 นางสาวจารุวรรณ2 อนิทรพ์รม

634666104 นางสาวณฎัฐณิชา3 รตันบาํรุง

634666107 นางสาวสุจารี4 ปญัสมคดิ

634666108 นายกติตพิงษ์5 เนียมนุช

634666110 นายจริาธวิฒัน์6 แกว้สเีหลอืง

634666113 นายทศันพ์ล7 วาสนา

634666115 นายธนวฒัน์8 พ่วงทองเหลอืง

634666116 นายพรีะพงศ์9 เกดิแกว้

634666117 นายภาณุวฒัน์10 กล ัน่ยิง่

634666119 นายรตันชยั11 บญุนาํ

634666120 นายราชศกัดิ์12 อทุยับาล

634666121 นายวชิยั13 ศิรชิาติ

634666123 นายวรีะศกัดิ์14 ชื่นอารมณ์

634666124 นายอคัรกติติ์15 ลดามหาปสาธน์

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   11     4    156346-66/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6347-22/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

ผศ. ดร.ณชัชานุช

ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634722101 นางสาวกลุณิชา1 คุม้กาํเนิด

634722102 นางสาวจนัฑมิา2 บญุคง

634722103 นางสาวจารุวรรณ3 พมิพต์ะคอง

634722104 นางสาวชนากานต์4 นิลกนั

634722105 นางสาวณชัชา5 ยมกวาน

634722106 นางสาวณฐักิาญจน์6 อบแยม้

634722108 นางสาวนพวรรณ7 อ่วมดว้ง

634722109 นางสาวเนตรนพศิ8 เสาโพธิ์งาม

634722110 นางสาวปิยาภรณ์9 ฐานธานี

634722111 นางสาวพมิพข์วญั10 นอ้ยพทิกัษ์

634722112 นางสาวมาลนิี11 ดงทอง

634722113 นางสาววรศิรา12 อุ่นสุข

634722114 นางสาวศรณัยพ์ร13 ศิรนินัท ์

634722115 นางสาวศิรนิทรา14 ป่ินเเจ ้

634722116 นางสาวศิรลิกัษณ์15 พรรณรายณ์

634722117 นางสาวโสรญา16 ทองอยู่

634722118 นางสาวอชริญา17 ฟกัสงัข ์

634722120 นางสาวอารยี ์18 กางกอน

634722121 นางสาวเอราวณั19 ขวญัยนื

634722122 นายคมสนั20 นุชจา๋ย

634722123 นายณฐัพงษ์21 สรอ้ยสาํอางค์

634722126 นายประภากร22 ใจกลา้

634722127 นายเพชรภูมิ23 มติรดี

634722128 นายภาณุพงศ์24 สุขสานต์

634722130 นายวุฒวิงศ์25 ชูทอง

634722131 นายสาโรจน์26 ทองคาํ

634722132 นายอดสิรณ์27 คล ํา้งาม

634722133 นายออมสนิ28 โตประเสรฐิ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    9    19    286347-22/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6347-22/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634722201 นางสาวกลุนิภา1 แจ่มใส

634722202 นางสาวจนัทรศิ์มา2 พูลทศัน์

634722204 นางสาวชนิตา3 ปอสุวรรณ

634722205 นางสาวณฐัวดี4 ทนหมดั

634722206 นางสาวดุษฎี5 ป่ินละออ

634722208 นางสาวนิรมล6 ขวญัเรอืน

634722209 นางสาวใบเงนิ7 มลูสนัเทยีะ

634722210 นางสาวพลอยไพลนิ8 เลก็อยู่

634722212 นางสาวรตันาภรณ์9 บูชาพนัธ์

634722213 นางสาววภิาดา10 แสงทอง

634722214 นางสาวศศิกานต์11 แกว้เผอืก

634722215 นางสาวสุภาวดี12 เมอืงรมย์

634722216 นางสาวหทยัรตัน์13 ศาสตรฤ์กษ์

634722217 นางสาวอภญิญา14 ชรีะพงศ์

634722218 นางสาวอรสิา15 สนสนิท

634722219 นางสาวอารรีกั16 อยู่เตม็สุข

634722220 นายคมสนั17 เกษมสุขไพศาล

634722221 นายชยานนัต์18 แยม้ยนืยง

634722222 นายณฐัวุฒิ19 แสงสว่าง

634722223 นายธรียุทธ20 ป่ินทอง

634722225 นายพรเทพ21 คุม้สะอาด

634722226 นายภทัรวุท22 ทองเรอืง

634722229 นายศิรวทิย์23 งามชม

634722230 นายสุทธพิงศ์24 ผ่องแผว้

634722231 นายอรรฆเดชน์25 เเซ่โคว้

634722232 นายอฐัพน26 เมษนิคม

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   10    16    266347-22/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6347-24/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้

ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634724101 นางสาวกนัธชิา1 พนสันาชี

634724102 นางสาวกลัยว์สุ2 จอ๋งาม

634724103 นางสาวจรยิา3 ใจดี

634724104 นางสาวจฑุามาศ4 เเช่มเทศ

634724105 นางสาวณฐันิชา5 จนัทรเ์จรญิ

634724106 นางสาวดษิยล์ดา6 เอราวณัย์

634724107 นางสาวธญัมาศ7 ชนิโย

634724108 นางสาวธารารตัน์8 บญุชู

634724109 นางสาวนราภทัร9 ตนัทะสุข

634724110 นางสาวปภาวี10 ศรปีาน

634724111 นางสาวแพรวา11 เซยีงว่อง

634724112 นางสาวมณฑติา12 กล ัน่ภูมศิรี

634724113 นางสาวมารสิา13 พงศนาค

634724114 นางสาวรตันาพร14 ศาสตราบตุร

634724116 นางสาววราภรณ์15 พวงเพช็ร

634724117 นางสาววสุิดา16 อํา่ครุฑ

634724118 นางสาวศิรนิธร17 วรรณวรกลุ

634724119 นางสาวศุทธนิี18 ทรพัยม์า

634724120 นางสาวสรญัญา19 เสาวดยี ์

634724122 นางสาวสุทธนิาถ20 เขยีวดี

634724123 นางสาวสโรชา21 หวงัสมบูรณ์

634724124 นางสาวอภชิญา22 จรูญรุ่ง

634724125 นางสาวอรสา23 กลิน่เมอืง

634724127 นายชาญณรงค์24 อ่วมสอาด

634724128 นายโชคชยั25 รอดพน้

634724129 นายแทนไท26 แสงนอ้ย

634724130 นายธญัพสิษิฐ ์27 สุขสวสัดิ์

634724131 นายธรีภทัร28 เจรญิผล

634724134 นายนรภทัร29 ดรีกัษา

634724135 นายปิญุญพฒัน์30 ภูมมิติร

634724136 นายพงศพ์ทัธ์31 พรมสอาด

634724138 นายภูธเนศ32 ลาํนานไสย์

634724140 นายรฐัธรรมนูญ33 แท่นแกว้

634724141 นายวกิรม34 ปรชีามาตย์

634724142 นายศรายุทธ35 เหลมิทอง

634724143 นายศุภชยั36 ธรีานุวฒันานนท์

634724144 นายสรวศิ37 หอมจนัทร์

634724145 นายสทิธชิยั38 สม้แป้น

634724147 นายอรรถวทิ39 ประเสรฐิทรพัย์

634724148 นายเอกรนิทร์40 มาดี

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   17    23    406347-24/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6347-24/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ. ดร.อภริตัน ์อดุมทรพัย์

ปกติ

ลาํดบั

รฐัประศาสนศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634724202 นางสาวชนิฏฐกามาศ1 ขยนัหา

634724204 นางสาวณิชาภทัร2 สนิคงอยู่

634724205 นางสาวธดิารตัน์3 แกว้นวม

634724206 นางสาวพรนภา4 ใจนอ้ย

634724210 นางสาวภสัราภรณ์5 ทรพัยม์า

634724211 นางสาวมารสิา6 เอีย่มศิลป์

634724212 นางสาวเมษยา7 เปรมพงษ์

634724214 นางสาววรศิรา8 ภมุมติ

634724215 นางสาววชิญาพร9 วงศโ์ต

634724216 นางสาววภิาดา10 รอดคง

634724219 นางสาวศุนิษา11 เสยีงกลม

634724220 นางสาวสมชนก12 เครอืแตง

634724221 นางสาวสุกญัญา13 โฉมงาม

634724223 นางสาวสุพชิชา14 ปานเเดง

634724224 นางสาวอชัฎาธาร15 มมี ัง่ค ัง่

634724225 นายชลสกานต์16 ขนัแดง

634724227 นายณรงคช์ยั17 พฒันา

634724235 นายปรชัญา18 คาํผอง

634724237 นายปิยะพงศ์19 เรอืงพรหม

634724238 นายพลพล20 กิ่งแกว้

634724239 นายพทิยุตม ์21 ทพิยพ์มิล

634724240 นายพรีพล22 อนิทรพ์ล

634724241 นายพฒุเิมธ23 ประดษิฐพ์งษ์

634724242 นายภราดร24 มแีกว้

634724243 นายภูวนยั25 ขนัแกว้

634724244 นายยงศิลป์26 อ่วมสาํอางค์

634724246 นายสุวฒันช์ยั27 จิว๋ใย

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน   12    15    276347-24/2 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6348-15/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ. ดร.เมธาวนิ สาระยาน

ปกติ

ลาํดบั

นิเทศศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634815104 นายทนัไท1 วุฒิ

634815106 นางสาวปารชิาติ2 ผดุผ่อน

634815107 นางสาวเปรมสนิี3 ป่ินทอง

634815110 นางสาวมนฑาทพิย์4 น่วมดว้ง

634815112 นางสาววรรณวไิล5 แสนใจธรรม

634815113 นางสาววราพร6 พศุิทธิ์กจิจากร

634815114 นางสาววกิานดา7 พรามนอ้ย

634815115 นางสาวศิรพิร8 เอกนุ่ม

634815117 นางสาวสุชญัญา9 อนิทรไพโรจน์

634815120 นางสาวอมลวรรณ10 เชอืนเชื้อ

634815121 นายจกัรพงศ์11 รวยกระโทก

634815127 นายธนทตั12 เป้าดอน

634815129 นายธรีศกัดิ์13 ฉลวยศรี

634815130 นายนพพรรณ14 คงแกว้

634815132 นายนกัรบ15 ดวงเพชร

634815137 นายสุขธนะ16 สงัขนุ์ช

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    6    10    166348-15/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 6349-73/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.วรฏัฐา เหมทอง

ปกติ

ลาํดบั

การแพทยแ์ผนไทย อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634973101 นางสาวกนกวรรณ1 เกษไหน

634973102 นางสาวกาตนีีย ์2 ดาโอะ

634973103 นางสาวขวญัจริา3 ขาํสวสัดิ์

634973105 นางสาวฐติาพร4 สงัขเ์งนิ

634973106 นางสาวตตยิา5 ศรจีนัทร์

634973107 นางสาวทพิวรรณ6 อทุรงั

634973108 นางสาวนภสัวรรณ7 กลิน่กรุ่น

634973112 นางสาวปรยีาภรณ์8 เชื้อดี

634973113 นางสาวพรประภสั9 ดาํไธสง

634973115 นางสาวมารนีี10 เจะ๊อูเซง็

634973116 นางสาวรุ่งนภา11 ดเีลศิ

634973118 นางสาวสุชาดา12 เม่งพดั

634973120 นางสาวอรวรา13 เชา้เทีย่ง

634973121 นางสาวอะฟ้าฟ14 สาเมา๊ะ

634973124 นางสาวอนิทริา15 ลูมงิ

634973125 นางสาวอ่อนทวิา16 ดวงมาลา

634973126 นายสุทธโิชค17 กลดักลบี

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    1    16    176349-73/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 634A-52/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.เฉลมิศกัดิ์ แกว้เกาะ

ปกติ

ลาํดบั

สถาปตัยกรรมภายใน อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634A52101 นางสาวกญัญารตัน์1 เอีย่มแยม้

634A52102 นางสาวจรินนัท ์2 ชรีะพงศ์

634A52103 นางสาวปภาวรนิท ์3 อนิทเคน

634A52105 นางสาวอภศิรา4 ทองเหลา

634A52106 นางสาวอนิทริา5 แสงรตัน์

634A52107 นายคมสนั6 เขม็เมอืง

634A52108 นายปฏมิากร7 เนียมศรี

634A52110 นายยอดเพชร8 มวีาสนา

634A52111 นายวรรธนยั9 ฉิมศรี

634A52113 นายสุรกิติติ์10 กาญจนเกคุ

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    5     5    10634A-52/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 634H-76/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร

ปกติ

ลาํดบั

สาธารณสุขศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634H76101 นางสาวกชกร1 ผ่องแกว้

634H76102 นางสาวจนัทรจ์ริา2 นามวงษา

634H76103 นางสาวจฑุารตัน์3 วงษแ์กว้

634H76104 นางสาวจฬุารตัน์4 ประกอบเพชร

634H76105 นางสาวชยาภรณ์5 ไมแ้กว้

634H76106 นางสาวซูรนีา6 เจะเงาะ

634H76107 นางสาวณฐัธดิา7 สระทองลนั

634H76108 นางสาวณฐันนัท ์8 เปลีย่นทองคาํ

634H76110 นางสาวประตภิา9 บาํรุงทรพัย์

634H76111 นางสาวปาณิศา10 ศรสุีววณ

634H76112 นางสาวปิยธดิา11 ยอดดวงใจ

634H76113 นางสาวปิยนุช12 พนัธน์อ้ย

634H76114 นางสาวปิยาภรณ์13 อมรสริปิระกติ

634H76115 นางสาวพจมาน14 รกัธรรม

634H76116 นางสาวพรพมิล15 มิง่อนิทร์

634H76117 นางสาวพรลดา16 นวลออน

634H76118 นางสาวมณีวรรณ17 วนัทะมาศ

634H76119 นางสาวมารสิา18 ปุ้ ยไทย

634H76120 นางสาวรอฮานี19 แวฮามะ

634H76121 นางสาววราภรณ์20 สุทธยิา

634H76122 นางสาววรนิธร21 ถมยา

634H76123 นางสาวศศิวมิล22 เงนิอยู่

634H76124 นางสาวสนทยาภรณ์23 พ่วงอาํไพ

634H76125 นางสาวเสาวลกัษณ์24 ตรพีมิล

634H76126 นางสาวหทยัทพิย์25 ต่ายแยม้

634H76127 นางสาวอทติยา26 ศรพีรหม

634H76128 นางสาวอรอมุา27 ทองมา

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    0    27    27634H-76/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 634N-46/1

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข

พยาบาล

ลาํดบั

พยาบาลศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634N46101 นางสาวกฤตยิา1 สุพรรณโมกข ์

634N46102 นางสาวจริชัญา2 ศรถีม

634N46103 นางสาวจฬุาลกัษณ์3 กองกํา่

634N46104 นางสาวชนิสรา4 สระสาํราญ

634N46105 นางสาวซูนิสา5 ดาจรงิ

634N46106 นางสาวซูฮยันี6 ดอืรามะ

634N46107 นางสาวดลชนก7 สมิภาษ

634N46109 นางสาวทศพร8 สนิสร

634N46110 นางสาวธดิารตัน์9 พาวงษ์

634N46111 นางสาวนงนุช10 ชื่นชม

634N46112 นางสาวนภาพร11 โทบตุร

634N46113 นางสาวนรศิรา12 ศิรริางกูล

634N46114 นางสาวนนัทชพร13 อรุณโรจน์

634N46115 นางสาวนิภารตัน์14 หนูจุย้

634N46116 นางสาวนิสรนี15 เขยีวเเพร

634N46117 นางสาวนีรนุช16 ผ่องศิริ

634N46118 นางสาวนูรูลอสัมานีย์17 โตะและ

634N46119 นางสาวนูรไอณีย์18 ทบัโทน

634N46120 นางสาวประภาภรณ์19 คํา้จนุ

634N46121 นางสาวพนิดา20 เอีย่มสะอาด

634N46122 นางสาวพรธริา21 ยอดเชงิฉลาด

634N46123 นางสาวพรสุรยี ์22 พระจนัทร์

634N46124 นางสาวพณัณิตา23 มากคะนา

634N46128 นางสาวภทัรยิา24 แกว้แจง้

634N46129 นางสาวมนฤญช์25 อนิทรจ์นัทร์

634N46130 นางสาวรตัตกิารย์26 เชื้อวงศ์

634N46131 นางสาววรรณวศิา27 เสอืดว้ง

634N46132 นางสาววรลกัษณ์28 ผวิเหลอืง

634N46133 นางสาววรศิราวลัย์29 วสุพลวตัร

634N46134 นางสาววภิาดา30 กลุศรี

634N46136 นางสาวสุชานนัท ์31 โชคบณัฑติ

634N46137 นางสาวสุวนนัท ์32 หารสงคราม

634N46138 นางสาวหยกฝ้าย33 สุกใส

634N46139 นายชยธร34 ไพรเนตธิรรม

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    1    33    34634N-46/1 ชาย



มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  รายช่ือนักศึกษา  ภาค ชัน้เรยีน 634N-46/2

วชิา

รหสันักศึกษา ช่ือนักศึกษา หมายเหตุ

วชิาเอก

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

อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม

พยาบาล

ลาํดบั

พยาบาลศาสตร์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

เพชรบรุี

634N46202 นางสาวกมลวรรณ1 บวัคลี่

634N46203 นางสาวกลุธดิา2 เวยีงคาํ

634N46204 นางสาวจารุวรรณ3 คะชะนา

634N46205 นางสาวจริาภรณ์4 พมิพกรรณ์

634N46206 นางสาวจฑุามาศ5 อดุมเดช

634N46207 นางสาวชลนิภา6 กมัทอง

634N46208 นางสาวชภีาพร7 ทพิลาภมงคล

634N46209 นางสาวซตีฮีาญา8 แม

634N46212 นางสาวณฐัฑรกิา9 สทิธจินัทร์

634N46213 นางสาวณฐัณิชา10 สุขภูมิ

634N46214 นางสาวณฐัธดิา11 แขกวนัวงค์

634N46215 นางสาวทพิปภา12 ตาทพิย์

634N46216 นางสาวนงนุช13 แดงระดบั

634N46217 นางสาวนลนิี14 ครีนีิล

634N46218 นางสาวนนัทยิา15 บตุรวงค์

634N46219 นางสาวนาซูฮา16 แซแอ

634N46220 นางสาวนิหนะ๊17 โวะ๊นิเน็ง

634N46221 นางสาวบษุราคมั18 ประกอบพชื

634N46222 นางสาวประกายวรรณ19 กองแกว้

634N46223 นางสาวประภสัสร20 วรรณสวาท

634N46224 นางสาวปารชิาติ21 นาสมวาส

634N46225 นางสาวปิยะฉตัร22 เครื่องทพิย์

634N46226 นางสาวพรทพิย์23 เอีย่มแตง

634N46227 นางสาวพรรณวษา24 หน่อใจ

634N46228 นางสาวพชิญาพร25 พนัทา

634N46229 นางสาวยวษิฐา26 ทพิยเ์สนา

634N46230 นางสาวรญัชนา27 ไมตรจีติต์

634N46232 นางสาววรญัชลี28 แปดทศิ

634N46233 นางสาวศศิธร29 เทพนิล

634N46234 นางสาวสุกญัญา30 บญุประเทอืง

634N46235 นางสาวสุดารตัน์31 พรโสภณิ

634N46237 นางสาวอรจริา32 บณัฑติเทอดสกลุ

634N46238 นายธนรตัน33 เอดาสยั

634N46239 นายนนทวชั34 แสนนามวงษ์

จาํนวนนักศึกษาของชัน้เรยีน คน  หญิง คน  รวม คน    2    32    34634N-46/2 ชาย



    

 

 
 

แนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนสําหรบันักศึกษาใหม่ (Pre-test) ปีการศึกษา 2563 
ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

---------------------------------------- 

1. วิธีการสอบ 
  1.1 จัดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานก่อนเรียนสําหรับนักศึกษาใหม่ (Pre-test) ปีการศึกษา 2563 
โดยวิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ Google Form  
  1.2 ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการสอบอย่างเคร่งครัด หากนักศึกษาคนใดที่ไม่เข้าสอบตามวัน
เวลาที่กําหนดจะถือว่าขาดสอบ 

2. อุปกรณ์และแอปพลเิคชนัที่ต้องเตรียมสําหรบัการสอบ 
  2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ โน้ตบุ๊ก หรือ สมาร์ทโฟน ที่สามารถเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ 
  2.2 ระบบอินเทอร์เน็ต 

 3. การปฏิบัติตนระหว่างสอบ 
  3.1 ให้นักศึกษาทําข้อสอบให้ครบทุกฉบับตามที่กําหนดไว้ในตารางด้านบน 
  3.2 ให้นักศึกษายืนยันตัวตนด้วยการกรอกรหัสนักศึกษา เลือกสาขาวิชา และช่ือ – นามสกุล 
ที่ถูกต้องก่อนเร่ิมต้นทําข้อสอบทุกฉบับ 
  3.3 ห้ามค้นหาคําตอบบนระบบอินเทอร์เน็ต 
  3.4 ห้ามมีผู้ให้ความช่วยเหลือ 

 4. ระยะเวลาในการสอบ 
   วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-16.30 น. 

 5. ข้อสอบ 
  ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ฉบับ ดังน้ี 

ฉบับที ่ ชื่อวิชา จํานวน(ข้อ) หลักสูตรที่ต้องสอบ
1 วิชาภาษาไทย และวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 40 ทุกหลักสูตร 
2 วิชาคณิตศาสตร์ 20 ทุกหลักสูตร 
3 วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 ทุกหลักสูตร 
4 วิชาภาษาอังกฤษ (PBRU English Placement Test) 40 ทุกหลักสูตร 
5 วิชาทักษะวิชาชีพครู 50 ครุศาสตรบัณฑิต 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้ทําข้อสอบทั้ง 5 ฉบับ และนักศึกษาสาขาอ่ืน ๆ ให้ทํา
ข้อสอบจํานวน 4 ฉบับ (ฉบับที่ 1 – 4) 

6. ช่องทางการเข้าสู่ระบบการสอบ 
  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะเผยแพร่ช่องทางในการเข้าสู่ระบบการสอบในวันที่ 
22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผ่านเว็บไซต์ http://acad.pbru.ac.th 
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