
ประชาสัมพันธ์การรับบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช.  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2564 

(นักศึกษา ชั้นปีที่ 2  รหัส  64) 
 

นักศึกษาติดต่อขอรับบัตรประจ าตัวนักศึกษา  ได้ท่ีหอประชุมประกายทอง  ภายในวันที่   
22 – 23  มิถุนายน  2565  เวลา  08.30 – 16.00 น.  (เจ้าหน้าท่ีจากธนาคารกรุงเทพจะมา
ให้บริการแจกบัตร)  ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารในการขอรับบัตรนักศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน  ฉบับจริง 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 

 
 
 
 
หมายเหตุ  :    ให้นักศึกษาติดต่อขอรับบัตรด้วยตนเองเท่านั้น  เนื่องจากเป็นเอกสารส าคัญ 
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.วิธวรรธน์  สีชื่น

รหัสหมู่เรียน 6411020051

ครุศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102005101 นาย นที  คำเวช ปกติ

2. 641102005102 นาย ก้องเกียรติ  งาคชสาร ปกติ

3. 641102005103 นาย จิรเมธ  ก้อนพรมมี ปกติ

4. 641102005104 นาย บุญญฤทธิ์  ชัยสิทธิ์ ปกติ

5. 641102005105 นางสาว จินตนา  บุญเรือง ปกติ

6. 641102005106 นางสาว ชาลินี  ใจเหล็ก ปกติ

7. 641102005107 นาย ภูวดล  ชาอุ่น ปกติ

8. 641102005108 นางสาว พลอยชมพู  ภู่จันตระกูล ปกติ

9. 641102005109 นาย สุวรรณชาติ  คญชาญ ปกติ

10. 641102005110 นาย พนาพุธ  เจริญสุข ปกติ

11. 641102005111 นางสาว เกวลี  เพ็ชรรักษ์ ปกติ

12. 641102005112 นาย ธนภัทร  ศรีจันทร์ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

13. 641102005114 นางสาว ภาวินี  พรมมี ปกติ

14. 641102005115 นางสาว ปิยวรรณ  จันสี ปกติ

15. 641102005116 นางสาว เกศรินทร์  เนตรแสงศรี ปกติ

16. 641102005117 นางสาว ปนัดดา  ทองวัน ปกติ

17. 641102005118 นาย ณัฐชานนท์  พันจันดี ปกติ

18. 641102005119 นางสาว ปิยธิดา  บุตรหินทอง ปกติ

19. 641102005121 นาย ชินวัตร  ฤทธิเสน ปกติ

20. 641102005122 นาย เทพพนา  ภักดีสุข พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

21. 641102005123 นางสาว ธณัตดา  นาชัยแพง ปกติ

22. 641102005124 นางสาว อุไรวรรณ  เรียมสันเทียะ ปกติ

23. 641102005125 นางสาว ปานวาด  วงเเหวน ปกติ

24. 641102005126 นาย วัชรากร  สุภาคาร ปกติ

25. 641102005127 นาย ชาญณรงค์  คำหอมกุล ปกติ

26. 641102005128 นางสาว ชมัยพร  เมืองจันทร์ ปกติ

27. 641102005129 นาย วิทวัส  ทองดี ปกติ

28. 641102005130 นางสาว ชลธิชา  น้อยลา ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 2หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.พลากร  ชาญณรงค์

รหัสหมู่เรียน 6411020052

ครุศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102005201 นาย วรพล  คงยัง ปกติ

2. 641102005202 นาย พงศกร  พาปา ปกติ

3. 641102005203 นาย วีระพล  สินธุพงศ์ ปกติ

4. 641102005204 นางสาว จันทรวิมล  จันทะคุณ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

5. 641102005205 นางสาว วันเวลา  ชัยสมทิพย์ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

6. 641102005206 นาย สมยศ  พรหมโสภา ปกติ

7. 641102005207 นาย พิชชากร  คำสอน ปกติ

8. 641102005208 นาย ศริมงคล  น้อยเทียม ปกติ

9. 641102005209 นางสาว ธนัญญา  พิมเสน ปกติ

10. 641102005210 นาย พงศพัศ  กองเงิน ปกติ

11. 641102005211 นางสาว กิตตินันท์  แสงสุธา ปกติ

12. 641102005215 นางสาว การะเกด  คงขุนทด ปกติ

13. 641102005216 นาย อภิชัย  สุโพธิ์รัตน์ ปกติ

14. 641102005217 นาย ชินวัฒน์  งามคณา พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

15. 641102005218 นาย สัจจาการณ์  ศรีบุญ ปกติ

16. 641102005219 นางสาว ณัฐธาพร  ดวงติ๊บ ปกติ

17. 641102005221 นาย นัสสะวี  เจียนสันเทียะ ปกติ

18. 641102005222 นาย บัลลังก์เพชร  ม่วงทอง ปกติ

19. 641102005223 นาย ณรงค์ฤทธิ์  กัลยาประสิทธิ์ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

20. 641102005224 นาย เกริกพล  ปาวะรี ปกติ

21. 641102005225 นางสาว กัลสุดา  แร่นาค ปกติ

22. 641102005227 นาย สุรเชษฐ์  แก้วแย้ม ปกติ

23. 641102005228 นาย จตุรพักตร์  ทองสัตย์ ปกติ

24. 641102005229 นาย พิเชษฐ์  วงษ์เพ็ญ ปกติ

25. 641102005230 นาย อชิตพล  โสภาฉัตร์ ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา ภาษาไทย-ค.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.กอบกาญจน์  วิเศษรัมย์

รหัสหมู่เรียน 6411020081

ครุศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102008101 นาย ปิติพัฒน์  ดงยัน ปกติ

2. 641102008102 นางสาว กัญญาภัค  กุนาคำ ปกติ

3. 641102008103 นางสาว อินทิรา  ตรีศูนย์ ปกติ

4. 641102008104 นางสาว เพชรลัดดา  พลหลาย ปกติ

5. 641102008105 นางสาว วิสุดา  สีหะสุทธิ์ ปกติ

6. 641102008106 นางสาว ชนากาญจน์  หนันคำจร ปกติ

7. 641102008107 นางสาว วันวิษา  สุขเนตร ปกติ

8. 641102008108 นางสาว มลฤดี  พรมหมื่น ปกติ

9. 641102008109 นางสาว เกวริน  พิพัฒน์ ปกติ

10. 641102008110 นางสาว วารุณี  ม่วงจำปา ปกติ

11. 641102008111 นางสาว สรณ์สิริ  สายคำติ่ง ปกติ

12. 641102008112 นางสาว ภัทรภรณ์  คำสิงห์ ปกติ

13. 641102008113 นางสาว แพรวพรรณ  กุลศิริ ปกติ

14. 641102008115 นาย สุรวัฒน์  พุฒหอม ปกติ

15. 641102008116 นางสาว อารยา  ศรีสันงาม พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

16. 641102008117 นางสาว ฐิติรัตน์  เกษตรเอี่ยม ปกติ

17. 641102008118 นาย ทรงวุฒิ  ใหม่ผึ้ง ปกติ

18. 641102008119 นาย อนุวัฒน์  ฉิมมา ปกติ

19. 641102008120 นางสาว วรรณกร  โต๊ะเหลือ ปกติ

20. 641102008121 นางสาว ฐิติมา  โพธิ์แจ่ม ปกติ

21. 641102008122 นางสาว วรวรรณ  ทองจ้อน ปกติ

22. 641102008123 นางสาว สุทธิดา  สีทานอน ปกติ

23. 641102008124 นางสาว นวพรรณ  เยตา พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

24. 641102008125 นางสาว นาริสา  นวลปักศรี ปกติ

25. 641102008126 นางสาว วิรารัตน์  แก้วจีน ปกติ

26. 641102008128 นางสาว มยุริญ  ปะบุญเรือง ปกติ

27. 641102008129 นางสาว วณีรักษ์  บำรุงราษฎร์ ปกติ

28. 641102008130 นางสาว ณัฐธิดา  มัตหลา ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.กำธร  คงอรุณ
อ.พรพิมล  อ่อนศรี

รหัสหมู่เรียน 6411020221

ครุศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102022101 นาย นรินทร์  ชุมพรรัตน์ ปกติ

2. 641102022102 นาย ธนกร  เดชช่วง ปกติ

3. 641102022103 นาย พงศธร  กองก่ำ ปกติ

4. 641102022104 นางสาว เนตรนภา  จันทร์ลา ปกติ

5. 641102022105 นางสาว รุ้งอัมรินทร์  สิงห์น้อย ปกติ

6. 641102022106 นางสาว อภิสรา  ทนันชัย ปกติ

7. 641102022107 นางสาว รถจนา  ศรีลาศักดิ์ ปกติ

8. 641102022108 นาย จิระศักดิ์  ริเดชพันธ์ ปกติ

9. 641102022109 นางสาว กนกพร  สิงห์งอย ปกติ

10. 641102022110 นางสาว ปริฉัตร  คุ้มศักดิ์ ปกติ

11. 641102022111 นางสาว รุ่งทิวา  วิเชียรพัน ปกติ

12. 641102022112 นาย อนุชิต  ตองชาย ปกติ

13. 641102022113 นางสาว ภัทราภรณ์  สุวรรณราช ปกติ

14. 641102022114 นางสาว สุภาวดี  คำเผี่ยน ปกติ

15. 641102022115 นางสาว ทัศนีย์  แก้วมาลา ปกติ

16. 641102022116 นางสาว จีราพร  นนทการ ปกติ

17. 641102022117 นางสาว สุธินี  ใจอ้อม ปกติ

18. 641102022118 นาย ฤทธิชัย  กมล ปกติ

19. 641102022119 นางสาว ผกาพร  ป้อมเพชร ปกติ

20. 641102022120 นางสาว ปนัดดา  กระแอ ปกติ

21. 641102022121 นาย ศักดิ์ชัย  สีสิม ปกติ

22. 641102022123 นาย ชุติพนธ์  นนตะสี ปกติ

23. 641102022124 นางสาว ปาลินี  มาแก้ว ปกติ

24. 641102022126 นางสาว ปิยนุช  ศรีวังโป่ง พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

25. 641102022127 นางสาว หนึ่งฤทัย  ปันบุบผา ปกติ

26. 641102022128 นางสาว ธนสรณ์  แก่นจันทร์ ปกติ

27. 641102022129 นางสาว วรรณนิศา  หลิน ปกติ

28. 641102022130 นาย ณัฐกร  ศรีวิพัฒน์ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 2หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.กำธร  คงอรุณ
อ.พรพิมล  อ่อนศรี

รหัสหมู่เรียน 6411020222

ครุศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102022201 นาย พิพัฒน์  มีเรือน ปกติ

2. 641102022202 นาย สิทธิพร  ไชยบรรลือ ปกติ

3. 641102022203 นางสาว เมขลา  เต็มชัยภูมิ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

4. 641102022204 นาย กฤตกวิน  อยู่นิ่ม ปกติ

5. 641102022205 นางสาว นิจวิภา  โสสุด ปกติ

6. 641102022206 นางสาว วิยะดา  จำรัสโชค ปกติ

7. 641102022207 นางสาว วรรณวิษา  ศรีคำ ปกติ

8. 641102022208 นาย คุณากร  เพชรภา ปกติ

9. 641102022209 นางสาว ณัชญาพร  พรมโสภา ปกติ

10. 641102022210 นางสาว ประไพพรรณ  สมศรี ปกติ

11. 641102022211 นาย วิรเดช  บุญเสริม ปกติ

12. 641102022212 นางสาว สุนิสา  ใจมั่น ปกติ

13. 641102022213 นาย พงศกร  เสนาอาด ปกติ

14. 641102022214 นางสาว วันวิภา  มาทา ปกติ

15. 641102022215 นางสาว ณัชกร  ถาโคตรจันทร์ ปกติ

16. 641102022217 นาย ศุภฤกษ์  สุหญ้านาง ปกติ

17. 641102022218 นางสาว กฤษญภร  อุตม์อ่าง ปกติ

18. 641102022219 นาย วิรุฬห์  ศรีม่วง ปกติ

19. 641102022220 นางสาว ศรัญญา  มาแก้ว ปกติ

20. 641102022223 นางสาว กาญติมาย์  สุกาญจนรักษ์ ปกติ

21. 641102022224 นางสาว อรนภา  สีทาราบ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

22. 641102022225 นาย รุจนโรจน์  แก้วดวงใน ลาออก

23. 641102022227 นางสาว นฤทัย  ราชอินตา ปกติ

24. 641102022228 นางสาว รัตน์สุคนธ์  เลิศสระน้อย ปกติ

25. 641102022229 นางสาว วิชญาพร  อุดอาด ปกติ

26. 641102022230 นางสาว ปิยฉัตร  โฉมอุปฮาด ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ศิวภรณ์  ใสโต
อ.นทีธร  นาคพรหม

รหัสหมู่เรียน 6411020241

ครุศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102024101 นางสาว อุษณา  อารีย์รอบ ปกติ

2. 641102024102 นางสาว จุฬาลักษณ์  กลิ่นสังข์ ปกติ

3. 641102024103 นางสาว ชุติมา  แออัด ปกติ

4. 641102024104 นางสาว นิลธิดา  สำราญรื่น ปกติ

5. 641102024105 นางสาว อนุสรา  พรมมาสังข์ ปกติ

6. 641102024106 นางสาว ณิชนันทน์  น้ำร้อนเบ้า ปกติ

7. 641102024107 นางสาว ธนิดา  สุโทสา ปกติ

8. 641102024108 นางสาว กุลนัฐ  สุวรรณศิริ ปกติ

9. 641102024109 นางสาว นิภาพร  คงสอน ปกติ

10. 641102024110 นาย ภิเชษฐไชย  วินทวุธ ปกติ

11. 641102024111 นาย กมลภพ  วัฒนศัพท์ ปกติ

12. 641102024112 นาย ปฎิภาณ  พรหมสุ่น ปกติ

13. 641102024113 นางสาว อิสราภรณ์  เห็นคง ปกติ

14. 641102024114 นาย พีระวัฒน์  พบวันดีฤชากุล พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

15. 641102024115 นางสาว กิรติกร  แก้วคง ปกติ

16. 641102024116 นางสาว นิภาวรรณ  นวลเนือง ปกติ

17. 641102024117 นาย เดชาวัต  โฉมอุปฮาด พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

18. 641102024118 นาย ธีระวัฒน์  ทิพนานนท์ ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 2หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.วรางคณา  ภู่ศิริภิญโญ
อ.อโณทัย พลเยี่ยม  เพชรแสง

รหัสหมู่เรียน 6411020242

ครุศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102024201 นางสาว สุวนีย์  โภคานิตย์ ปกติ

2. 641102024202 นางสาว กัญญาพัชร  พลเสน ปกติ

3. 641102024204 นางสาว ปริญญาพร  ท้าวเงิน ปกติ

4. 641102024205 นางสาว คีตภัทร  ขาวผ่อง ปกติ

5. 641102024206 นาย วชิรวิชญ์  คุ้มสลุด ปกติ

6. 641102024208 นาย แทนปริญญา  ภูมิเลิศ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

7. 641102024209 นางสาว อนุสรา  บุญนาค ปกติ

8. 641102024211 นางสาว วารุณี  บุญมาสัย ปกติ

9. 641102024212 นางสาว มุธิตา  วีระศักดิ์ ปกติ

10. 641102024213 นางสาว เกษฏาพร  อิ่มจีน พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

11. 641102024214 นาย ศุภรัตน์  จันทร์หอม พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

12. 641102024215 นาย ฐเดช  จีกระโทก ปกติ

13. 641102024216 นางสาว ปณิดา  กองแก้ว ปกติ

14. 641102024218 นางสาว อมรพรรณ  ไพวรรณ์ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.สมใจ  กงเติม
อ.พิชญาภา  ตรีวงษ์

รหัสหมู่เรียน 6411020371

ครุศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102037101 นางสาว ดวงฤทัย  ม่วงมุลตรี ปกติ

2. 641102037102 นางสาว ศศิภา  เทียนแจ่ม ปกติ

3. 641102037103 นางสาว รุจิรา  แก้วเมือง ปกติ

4. 641102037104 นางสาว เกษมณี  ป้องท้าว ปกติ

5. 641102037105 นางสาว บุณยาพร  บุกิ่ง ปกติ

6. 641102037106 นางสาว จีราพร  อาจแก้ว ปกติ

7. 641102037107 นางสาว จิดาภา  เฮ้าปาน ปกติ

8. 641102037108 นางสาว ชนะพร  ทบวอ ปกติ

9. 641102037109 นางสาว ชาลิสา  ตันยศ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

10. 641102037111 นาย วันจันทร์  รุ่งยิ้ม ปกติ

11. 641102037112 นางสาว เพียงดาว  คำแสนเดช ปกติ

12. 641102037114 นางสาว กนกทิพย์  ขาวผ่อง ปกติ

13. 641102037115 นางสาว สุจิตรา  แก้วคำ ปกติ

14. 641102037116 นางสาว ชื่นนภา  แต่งเมือง ปกติ

15. 641102037117 นางสาว พันวรรษา  หนูกลึง ปกติ

16. 641102037118 นางสาว พรทิพา  พรมพาน พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

17. 641102037119 นางสาว กฤติยาภรณ์  หาญอินทร์ ปกติ

18. 641102037120 นางสาว อิสรียา  คนสำโรง ปกติ

19. 641102037121 นางสาว กมลชนก  ศรีพุด ปกติ

20. 641102037122 นางสาว ขวัญฤดี  ศรีอำนาจ ปกติ

21. 641102037124 นางสาว สิริกัลยา  จันดาหาร ปกติ

22. 641102037125 นางสาว พัฒชรินทร์  แสงดี ปกติ

23. 641102037126 นางสาว ณิชาพัชร์  หนูไทย ปกติ

24. 641102037127 นางสาว วัชราวลี  ขันทอง ปกติ

25. 641102037128 นางสาว สุพัตรา  ปานพูล ปกติ

26. 641102037129 นางสาว นุชรา  สายทรัพย์ ปกติ

27. 641102037130 นางสาว ขวัญพิชชา  ผ่องชุ่ม ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 2หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.สมใจ  กงเติม
อ.พิชญาภา  ตรีวงษ์

รหัสหมู่เรียน 6411020372

ครุศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102037201 นางสาว กุลญารัตฐ์  พิมประไพ ปกติ

2. 641102037202 นางสาว ปิยะนุช  สายหม่าน ปกติ

3. 641102037204 นางสาว ปิ่นนภา  ทองยอด ปกติ

4. 641102037205 นางสาว ทิพย์พวรรณ  โพธิ์ทอน ปกติ

5. 641102037206 นาย ณัฐพงศ์  พุดสีทอง ปกติ

6. 641102037207 นางสาว ฌัชฌา  ผุสดีสี ปกติ

7. 641102037208 นางสาว สุภาวดี  งามตรง ปกติ

8. 641102037209 นางสาว สร้อยสุดา  ดำมะดา ปกติ

9. 641102037211 นางสาว พิยดา  นนทา ปกติ

10. 641102037212 นางสาว นันธิดา  มะแสน ปกติ

11. 641102037213 นางสาว ชนาภา  วงศ์คำแสน พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

12. 641102037214 นางสาว วิริยา  กุลเกลี้ยง ปกติ

13. 641102037215 นางสาว กัญญาภัทร  ขวัญน้อม ปกติ

14. 641102037216 นางสาว ธัญทิพย์  ศรีสนธิ์ ปกติ

15. 641102037217 นางสาว ปทิตตา  ไพบูรณ์ ปกติ

16. 641102037218 นาย ชนัญญู  อุ่มครบุรี ปกติ

17. 641102037219 นางสาว นันทยา  หมดมา ปกติ

18. 641102037220 นางสาว ปุณณรัตน์  สิงห์เงิน พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

19. 641102037221 นางสาว ณิชกานต์  คำเพียร ปกติ

20. 641102037223 นางสาว นิตยา  ศรีชามก ปกติ

21. 641102037224 นางสาว มลฤดี  เสวิสิทธิ์ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

22. 641102037225 นางสาว พรรณรดา  เครือศรี ปกติ

23. 641102037226 นางสาว ประภาสิริ  

พงษ์ศรีสกุลกิจ

ปกติ

24. 641102037227 นางสาว ทิพย์นภา  ท้าวลา ปกติ

25. 641102037228 นางสาว อริสา  วัดจำนงค์ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

26. 641102037229 นางสาว เอื้อนุช  สร้อยเพชร ปกติ

27. 641102037230 นางสาว ธัญลักษณ์  กองมนต์ ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.น้ำฝน  เบ้าทองคำ
อ.กติญา  บุญสวน

รหัสหมู่เรียน 6411021301

ครุศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102130101 นางสาว สุชาดา  สุขเริงรื่น ปกติ

2. 641102130102 นางสาว สมัชญา  สุขสมสุข ปกติ

3. 641102130103 นางสาว ศศิวิมล  นวนทอง ปกติ

4. 641102130104 นางสาว จุราวรรณ  ศรีอ่อน ปกติ

5. 641102130105 นางสาว อัศนี  ขำยิ่งเกิด พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

6. 641102130106 นางสาว ธิติพร  จันทะคุณ ปกติ

7. 641102130107 นางสาว พรทิพย์  หุมคำ ปกติ

8. 641102130108 นางสาว พรนภา  บุญจันทร์ ปกติ

9. 641102130109 นางสาว พิชามญชุ์  วังคีรี พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

10. 641102130110 นางสาว น้ำฝน  จันทร์มาก ปกติ

11. 641102130111 นางสาว พรชนก  เฉลิมพงษ์ ปกติ

12. 641102130112 นางสาว นิภารัตน์  แถวอุทุม ปกติ

13. 641102130113 นางสาว อุ้มบุญ  คำสี ปกติ

14. 641102130114 นาย อภิรักษ์  แดงวิลัย ปกติ

15. 641102130116 นาย ชัยณรงค์  ไชยคำภา ปกติ

16. 641102130117 นางสาว ภัสราวรรณ  พรมย่วน ปกติ

17. 641102130118 นางสาว เมธาวี  บางทับ ปกติ

18. 641102130119 นางสาว กวินทิพย์  หลงใจคอย ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 2หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.น้ำฝน  เบ้าทองคำ
อ.กติญา  บุญสวน

รหัสหมู่เรียน 6411021302

ครุศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102130201 นาย จิรสิน  จันทร์สารโสภณ ปกติ

2. 641102130202 นางสาว ปาริดา  บุญสำเร็จ ปกติ

3. 641102130203 นาย สุขสันต์  ชลิตภิรัตน์ ปกติ

4. 641102130204 นางสาว เกษรา  แก้วเกิด ปกติ

5. 641102130205 นางสาว ยุวธิดา  บุญประดิษฐ์ ปกติ

6. 641102130206 นางสาว ณัฐวดี  ศรีสอนกาฬ ปกติ

7. 641102130207 นางสาว บุญญรัตน์  พวงพันธ์ ปกติ

8. 641102130208 นางสาว สุกัญญา  จิตถวิล ปกติ

9. 641102130209 นางสาว ฐิติกานต์  ชัยแก้ว ปกติ

10. 641102130210 นางสาว เสาวลักษณ์  ลากา ปกติ

11. 641102130211 นาย กฤษกร  ปิดตาละเพ ปกติ

12. 641102130212 นางสาว กนกวรรณ  เพชรลอม ปกติ

13. 641102130213 นางสาว เพ็ญนภา  สุริยะมาตร์ ปกติ

14. 641102130214 นางสาว เจนจิรา  ครูเกษตร ปกติ

15. 641102130215 นาย วรวิทย์  พิลาเกิด ปกติ

16. 641102130216 นางสาว สุภาพร  กอนมนต์ ปกติ

17. 641102130217 นางสาว พิชญา  มณีวงษ์ ปกติ

18. 641102130218 นางสาว เนตรกัญญา  สังข์ทอง ปกติ

19. 641102130219 นางสาว อัมพร  ลำใย ปกติ

20. 641102130220 นางสาว สิริวิภา  ลาหุละ ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.มนัสนันท์  ปิ่นพิทักษ์
อ.ณัถฑ์  เขียวงาม

รหัสหมู่เรียน 6411020231

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102023101 นางสาว นันทนา  พรมถิ่น ปกติ

2. 641102023103 นางสาว ณัฐกานต์  จันมุข ปกติ

3. 641102023105 นางสาว น้ำทิพย์  ประสพผล ปกติ

4. 641102023106 นางสาว สุมินตรา  นิลาวรรณ์ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

5. 641102023108 นาย วีรภัทร  คำหมู่ ปกติ

6. 641102023109 นางสาว ณัฎฐ์นรี  ยาบัวภา ปกติ

7. 641102023110 นางสาว นันทะนี  วงศ์เกษร ปกติ

8. 641102023111 นาย ธนบดี  จงหาญ ปกติ

9. 641102023112 นาย กฤษณะ  สมพา ปกติ

10. 641102023113 นาย ศุภณัฏฐ์  ฐิตวัฒนานนท์ ปกติ

11. 641102023114 นาย สุรศักดิ์  สิงห์มหาพรม ปกติ

12. 641102023115 นาย ปัณณวัฒน์  ชายภักดิ์ ปกติ

13. 641102023116 นางสาว พุทธชาติ  พงษา ปกติ

14. 641102023118 นางสาว มนทิรา  ศิริวรรณ์ ปกติ

15. 641102023119 นางสาว จุฬาลักษณ์  วิสัย ปกติ

16. 641102023120 นางสาว สโลชา  จิแมน ปกติ

17. 641102023121 นางสาว กาญจนา  บัวช่อง พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

18. 641102023124 นางสาว ธิดารัตน์  วังคีรี ปกติ

19. 641102023126 นางสาว อาทิตยา  วังพิกุล ปกติ

20. 641102023127 นาย ธนายุทธ  เสลา ปกติ

21. 641102023129 นางสาว ชนิสรา  สีอ่อน ปกติ

22. 641102023130 นางสาว วิภาพร  พรานป่า ปกติ

23. 641102023132 นาย บรรณวิชญ์  บัวโป้ง ลาออก

24. 641102023133 นาย ชัชนันท์  คงปราการ ปกติ

25. 641102023134 นางสาว จารุวรรณ  แตงสกุล ปกติ

26. 641102023135 นาย ณัฐพล  แก้วยศ ย้ายสาขาวิชา

27. 641102023136 นาย ภาณุพงศ์  จอดนอก ปกติ

28. 641102023137 นางสาว กณิกา  พิมพูล ปกติ

29. 641102023138 นาย ธนชาติ  ทองหล่อ ปกติ

30. 641102023139 นางสาว สุพพัตรา  แสงพงษ์ ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.อัญชนา  ศรีเรืองฤทธิ์

รหัสหมู่เรียน 6411020251

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102025101 นางสาว ณัฐณิชา  อิ่มแก้ว ปกติ

2. 641102025102 นางสาว นภาวัลย์  จันทะเดช ปกติ

3. 641102025103 นางสาว ศิริกานต์  กิ่งกาง พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

4. 641102025104 นางสาว อารียา  โคตรพรม ปกติ

5. 641102025105 นาย ปรัชถกร  งามเลิศ ปกติ

6. 641102025106 นาย นนทวัฒน์  อยู่โพธิ์ ปกติ

7. 641102025107 นางสาว วรกมล  มณีโชติ ปกติ

8. 641102025108 นางสาว ศิริลักษณ์  นากสุข ปกติ

9. 641102025109 นางสาว นัยนันท์  มาดี ปกติ

10. 641102025110 นางสาว วรฤทัย  อย่างยอดเยี่ยม ปกติ

11. 641102025111 นางสาว ปนิดา  พละสินธุ์ ปกติ

12. 641102025113 นาย ทวีศักดิ์  สีทา ปกติ

13. 641102025114 นาย สุธรรม  ศรีไพรวัลย์ ปกติ

14. 641102025115 นางสาว วาณุุลี  คำภักดี ปกติ

15. 641102025116 นางสาว ชลธิชา  จันมา ปกติ

16. 641102025117 นางสาว วีระสตรี  พวกแสน ปกติ

17. 641102025120 นาย ปภังกร  ธนโชตวัชรตชิลา ปกติ

18. 641102025121 นางสาว พรพรรณ  พูลเพิ่ม ปกติ

19. 641102025122 นาย ปิติพงษ์  ตั้งพงษ์ ปกติ

20. 641102025123 นางสาว ปิยพร  พรมคำ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

21. 641102025124 นางสาว กชกร  พุทบุรี ปกติ

22. 641102025125 นางสาว จีรนันท์  ทูลตา ปกติ

23. 641102025126 นางสาว จีราณา  ขุยสุข ปกติ

24. 641102025127 นางสาว ยุพารัตน์  กองมี ปกติ

25. 641102025128 นาย จาตุรงค์  ปานเจริญ ปกติ

26. 641102025129 นางสาว มณฑิตา  ทองอยู่ ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ-ศศ.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.วันวิสาข์  หมื่นจง

รหัสหมู่เรียน 6411020491

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102049101 นางสาว ศรัณญ์รัตน์  ขุนแพง ปกติ

2. 641102049102 นางสาว มณฑาณี  แก้วบุตร ปกติ

3. 641102049103 นางสาว เขมณัฏฐ์  กลิ่นมิ่ง ปกติ

4. 641102049105 นางสาว ธัญวรัตน์  โทนหงส์สา ปกติ

5. 641102049106 นางสาว อาลิษา  โขโลจวง ปกติ

6. 641102049107 นางสาว นิรมล  จันขัน ปกติ

7. 641102049109 นางสาว กมลชนก  มาสังข์ ปกติ

8. 641102049110 นางสาว ศราลี  นกขุนทอง พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

9. 641102049111 นางสาว ณธพร  ภารี ปกติ

10. 641102049112 นางสาว น้ำทิพย์  หมู่เจริญทรัพย์ ปกติ

11. 641102049113 นางสาว กมลวรรณ  น้ำเย็น ปกติ

12. 641102049114 นางสาว จีรนันท์  จันทะนาม ปกติ

13. 641102049115 นางสาว ญาณิศา  มนตรี ปกติ

14. 641102049116 นางสาว ณัฏฐณิชา  แถมศิริ ปกติ

15. 641102049117 นางสาว นฤมล  บุญนะ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

16. 641102049118 นางสาว นวรัตน์  มีทรัพย์ ปกติ

17. 641102049119 นาย ศุภกร  แสงคำ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

18. 641102049120 นางสาว ชัญญา  วงศ์มีมา ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.สุวัฒน์  อินทรประไพ
อ.ศรีเสด็จ  กองแกน
อ.จิรโรจน์  บุญราช

รหัสหมู่เรียน 6411021691

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102169101 นางสาว นฤมล  คูณทวงค์ ปกติ

2. 641102169102 นางสาว ภิรมณ  อุดมสิทธิ์ ปกติ

3. 641102169103 นางสาว เพชรลดา  โพชะไว ปกติ

4. 641102169104 นางสาว ธิดารัตน์  คำนึง ปกติ

5. 641102169105 นางสาว อาทิตยา  อินงาม ปกติ

6. 641102169106 นางสาว บัญจรัตน์  รักษาทางดี ปกติ

7. 641102169107 นางสาว ดารณีนุช  พุดนา ปกติ

8. 641102169108 นาย ณัฐวุฒิ  สีลาเลิศ ปกติ

9. 641102169109 นางสาว อนิตษรา  จันทร์หนู ปกติ

10. 641102169110 นาย ยุทธนา  เสาผา ปกติ

11. 641102169111 นาย สุรสิทธิ์  แสนศึก ปกติ

12. 641102169112 นาย ศุภณัฐ  ยินดีขันธ์ ปกติ

13. 641102169113 นางสาว สุชัญญา  อินทูล ปกติ

14. 641102169114 นางสาว ณัชชา  เปี่ยมสุข พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

15. 641102169115 นางสาว วรรณกานต์  ทองวิเศษ ปกติ

16. 641102169116 นาย คมกฤษณ์  สังกรณีย์ ปกติ

17. 641102169117 นาย สิทธิกร  มีกำลัง ปกติ

18. 641102169118 นางสาว สุปรีดา  พาแก้ว ปกติ

19. 641102169119 นางสาว สุพัฒตรา  อังควนิชย์ ปกติ

20. 641102169120 นาย พีรพงษ์  ศรีพุทธ ปกติ

21. 641102169122 นาย ศราวุธ  แสนพรมมา พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

22. 641102169123 นางสาว ปวีณ์ธิดา  โพธิ์ดำกล่ำ ปกติ

23. 641102169124 นางสาว พิมพร  ไชยราช ปกติ

24. 641102169125 นาย สุทธิลักษณ์  บุญรุณโพ ลาออก

25. 641102169126 นาย ศราวุฒิ  แก้วแขก ปกติ

26. 641102169127 นาย กิตติพงศ์  ขัติยะ ปกติ

27. 641102169128 นางสาว กัญญารัตน์  จันทร์ขาว ปกติ

28. 641102169129 นางสาว นันทพร  เณรน้อย ปกติ

29. 641102169131 นางสาว ปาริชาติ  บุญปลอด ปกติ

30. 641102169132 นาย เจษฎาภรณ์  ทาบุตตะ ปกติ

31. 641102169133 นาย กฤษฎา  กันยาประสิทธิ์ ปกติ

32. 641102169134 นางสาว ภัทรามาศ  พิเคราะห์ ปกติ

33. 641102169135 นาย นที  คำพิมพ์ ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.สุวัฒน์  อินทรประไพ
อ.ศรีเสด็จ  กองแกน
อ.จิรโรจน์  บุญราช

รหัสหมู่เรียน 6411021691

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

34. 641102169136 นาย ไชยกร  ตุ่นแก้ว ปกติ

35. 641102169137 นาย ชวิน  บุญมี ปกติ

36. 641102169138 นางสาว วรรณนภา  ชื่นสำราญ ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา พัฒนาสังคม -ศศ.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ตรียากานต์  พรมคำ

รหัสหมู่เรียน 6411022011

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102201101 นางสาว จิราพร  หวายสันเทียะ ปกติ

2. 641102201102 นางสาว ชาลิสา  แสงอยู่ ปกติ

3. 641102201103 นางสาว หทัยชนก  ปานโพธิ์ทอง ปกติ

4. 641102201104 นางสาว อรณัฐธา  เรืองดี ปกติ

5. 641102201105 นางสาว พิชชากร  แก้วพิมพ์ ปกติ

6. 641102201106 นาย สิทธิโชควัฒน์  เอกอัศดร ปกติ

7. 641102201107 นางสาว จิตสุภา  พันธ์ฉลาบขวา ปกติ

8. 641102201109 นางสาว อนุชสรา  ผลจันทร์ ปกติ

9. 641102201111 นาย อนันต์ชัย  มารอด ปกติ

10. 641102201112 นางสาว สุดารัตน์  กองแกน ปกติ

11. 641102201113 นางสาว สุภารัตน์  กองแกน ปกติ

12. 641102201114 นางสาว พลวดี  ทองเลาะ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

13. 641102201116 นางสาว นันท์ชพร  ดิเรกศรี ปกติ

14. 641102201117 นางสาว กัญจนพร  คำภีร์ ปกติ

15. 641102201118 นางสาว อิสราพร  พานพล ปกติ

16. 641102201119 นาย ศุภกร  หาบุตร ปกติ

17. 641102201120 นางสาว อัญญารัตน์  คำอ่อน ปกติ

18. 641102201121 นางสาว ธีรกานดา  นามพิจิตร ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง-ศป.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ปาริชาติ  ลาจันนนท์
อ.จันทร์พิมพ์  มีเปี่ยม

รหัสหมู่เรียน 6411022021

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102202101 นางสาว ฐิติมา  แสนคำ ปกติ

2. 641102202104 นาย ไพวัลย์  โสมสุพรรณ์ ปกติ

3. 641102202105 นางสาว กนกพร  ยาพรม ปกติ

4. 641102202107 นางสาว ปัทมพร  กอนตน ปกติ

5. 641102202108 นางสาว ศศิปภา  วงษ์กัณหา ปกติ

6. 641102202111 นาย จิรายุ  หมวกชา ปกติ

7. 641102202112 นางสาว ธีรกานดา  นามพิจิตร ย้ายสาขาวิชา

8. 641102202113 นางสาว เสาวลักษณ์  กำลังหาร ปกติ

9. 641102202114 นางสาว อรทัย  เทพไกร ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา ภาษาจีน-ศศ.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ศุภกร  ทาพิมพ์

รหัสหมู่เรียน 6411022061

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102206102 นางสาว กมลชนก  สุขนาม ปกติ

2. 641102206103 นางสาว ศิรินภา  ชัยพิลา ปกติ

3. 641102206104 นางสาว อลิษา  สิงทา ปกติ

4. 641102206105 นางสาว ศิรินทิพย์  ศิลาทอง ปกติ

5. 641102206106 นางสาว สุภาวดี  ปัญญายงค์ ปกติ

6. 641102206107 นางสาว เมษา  น้อยทอง ปกติ

7. 641102206108 นางสาว นันท์สินี  โพธิ์ศรี ปกติ

8. 641102206109 นางสาว เกวริน  นาคพิน ปกติ

9. 641102206110 นาย จักรพันธ์  อินผา ปกติ

10. 641102206111 นางสาว น้ำเพชร  ทองมาก ปกติ

11. 641102206112 นางสาว ณัฐสิกมล  

อมรรัฐฒสรรค์

ปกติ

12. 641102206113 นางสาว สุกัญญา  สุวรรณพจน์ ปกติ

13. 641102206114 นางสาว ณัฐณิชา  ขุนทิพย์ ปกติ

14. 641102206115 นางสาว กนกวรรณ  เหมวิหก ลาออก

15. 641102206116 นางสาว ปัณฑิตา  อัคมาศ ปกติ

16. 641102206117 นางสาว ศศิธร  สีเพชร ปกติ

17. 641102206118 นาย เทพกานต์  บุญมิ่ง ปกติ

18. 641102206119 นางสาว ศรุตา  มหาราช ปกติ

19. 641102206120 นางสาว ธนาวดี  จรูญเพ็ญ ปกติ

20. 641102206121 นางสาว พัชราภา  ยิ้มบุญ ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศป.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.อภิชาติ  งามรุ่งโรจน์
อ.อลิสณา  อนันตะอาด

รหัสหมู่เรียน 6411022071

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102207101 นางสาว ประภัสสร  พรมเทศ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

2. 641102207102 นาย นัฐพงษ์  คุ้มเที่ยง ปกติ

3. 641102207103 นางสาว วาริศา  วันดี ปกติ

4. 641102207104 นาย อนุวัฒน์  คำมา ปกติ

5. 641102207105 นาย นิติภูมิ  พลดงนอก ปกติ

6. 641102207106 นางสาว วิภาวี  จุติผล ปกติ

7. 641102207107 นางสาว วิชญา  จุติผล ปกติ

8. 641102207108 นาย ชนกชนม์  คำนา ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.อภิญญา  บำรุงจิตต์
อ.พิสิษฐิกุล  แก้วงาม

รหัสหมู่เรียน 6411022111

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102211101 นาย เทพพิชัยยุทธ  

เลิศสิริมงคลไชย

ปกติ

2. 641102211102 นางสาว ลักษณพร  

อภิวงค์กองแก้ว

ปกติ

3. 641102211103 นางสาว วรรณวิสา  มีนนท์ ปกติ

4. 641102211104 นางสาว ศิรดา  แดงด้วง ปกติ

5. 641102211105 นางสาว โชติกาญจน์  ปันนำ ปกติ

6. 641102211106 นางสาว ศศิประภา  อุณวงค์ ปกติ

7. 641102211107 นางสาว ศศิชา  สารีคำ ปกติ

8. 641102211108 นางสาว อริสา  ฤทธิ ปกติ

9. 641102211109 นางสาว ชนกนาถ  ปาสิม ปกติ

10. 641102211111 นางสาว นภัสสร  กระเดื่อง ขอพักการเรียน

11. 641102211112 นางสาว สลิลรักษ์  นวลตุ้ม ปกติ

12. 641102211113 นางสาว กฤติกา  สิงห์เรือง ปกติ

13. 641102211114 นางสาว วาศิษฐี  มณีทัพ ปกติ

14. 641102211115 นางสาว จตุพร  จันทร์คูหา ปกติ

15. 641102211116 นาย ภูธเนศ  มานะพิมพ์ ปกติ

16. 641102211117 นาย จักรกฤษณ์  งามโสภา ปกติ

17. 641102211118 นาย พิทักษ์  ทองมา ปกติ

18. 641102211119 นางสาว จิรนันท์  สรวงโท ปกติ

19. 641102211120 นางสาว ฐิติรัตน์  บุญโส ปกติ

20. 641102211121 นางสาว อรอุมา  ศรีทร ปกติ

21. 641102211122 นางสาว ณัฐกรานต์  ชาติสุวรรณ์ ปกติ

22. 641102211123 นางสาว ณิชาพัฒน์  พับขุนทด ปกติ

23. 641102211124 นางสาว เฉลิมขวัญ  นวลนิล ปกติ

24. 641102211125 นางสาว ศุภนิดา  ป้อมเพชร ปกติ

25. 641102211126 นางสาว เปรมิกา  ตากัน ปกติ

26. 641102211127 นางสาว ณัฏฐณิชา  รักก้อน ปกติ

27. 641102211128 นางสาว ศิริรัตน์  สุวรรณทร พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

28. 641102211130 นางสาว สิริวิมล  โพธิราแสง ปกติ

29. 641102211131 นางสาว เขมญดา  อ่อนศรี ปกติ

30. 641102211133 นาย วงศกร  ชีพอุบัติ ปกติ

31. 641102211134 นางสาว สลิลทิพย์  กองจันทึก ปกติ

32. 641102211135 นาย อดิศร  สิงห์ทอง ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 2หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ธันยมัย  รังสิกรรพุม
อ.พัชยา  เลือดชัยพฤกษ์

รหัสหมู่เรียน 6411022112

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102211201 นาย พัชรพล  สีป้อ ปกติ

2. 641102211202 นาย เขตตะวัน  เกี่ยวสันเทียะ ปกติ

3. 641102211203 นาย กฤษฎา  กันผง ปกติ

4. 641102211204 นาย สิทธิโชติ  เฮงมีชัย ปกติ

5. 641102211205 นางสาว อาริษา  คนธาร์ ปกติ

6. 641102211206 นางสาว เพชรดา  ธรรมวิเศษ ปกติ

7. 641102211207 นางสาว จิราภรณ์  เสียงไพเราะ ปกติ

8. 641102211208 นาย ณัฐวัฒน์  มนต์จิราพงศ์ ปกติ

9. 641102211209 นางสาว ฐิตินันท์  ศรีสอาด ปกติ

10. 641102211211 นาย ปุรเชษฐ์  บุญประคอง ปกติ

11. 641102211212 นาย อำนาจ  ลูกจันทร์ ลาออก

12. 641102211213 นาย ธนพนธ์  บุญทิพย์ ปกติ

13. 641102211214 นางสาว วนิดา  โสระดา ปกติ

14. 641102211215 นางสาว อาทิตยา  สาทอง ปกติ

15. 641102211216 นาย ภานุพงศ์  คำมี ปกติ

16. 641102211217 นางสาว สุกัญญา  กอนมนตร ปกติ

17. 641102211218 นาย ฉัตรมงคล  ยอดมา ปกติ

18. 641102211219 นางสาว ฐิติรัตน์  

ทัดดอกซ่อนกลิ่น

ปกติ

19. 641102211220 นางสาว ชุติมา  ชูเชื้อ ปกติ

20. 641102211221 นางสาว ภานิชา  นิยมไทย พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

21. 641102211222 นาย อนุชกวิน  ศรีสมร ปกติ

22. 641102211223 นางสาว สายฝน  ขาวพิมล ปกติ

23. 641102211224 นางสาว พัชรินทร์  บุรีนอก ปกติ

24. 641102211225 นางสาว สุภาณี  แสนกลาง ปกติ

25. 641102211226 นาย วชิระ  วันเนา ปกติ

26. 641102211227 นางสาว ชนิกานต์จนา  เพชรเนียม ปกติ

27. 641102211228 นางสาว ทิพย์ธัญญา  พิมเสน ปกติ

28. 641102211229 นาย กิตติเทพ  เพ็งสา ปกติ

29. 641102211230 นาย สมเดช  แก้วแกมทอง ปกติ

30. 641102211231 นางสาว วิภาวินี  ลาดเลา ปกติ

31. 641102211232 นางสาว จีรนันท์  เชียงลอย ปกติ

32. 641102211233 นาย ไกรวิชญ์  บุญสิน ปกติ

33. 641102211234 นางสาว สุชาวดี  ชุมพล ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 3หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ณัฐวุฒิ  สุทธิประภา
อ.ภาราดา  ชัยนิคม

รหัสหมู่เรียน 6411022113

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102211301 นาย ฉัตรมงคล  ศิริรักษ์ ปกติ

2. 641102211303 นางสาว ธิดารัตน์  แก้วจีน ปกติ

3. 641102211304 นาย ธวัชชัย  แก้วอินทร์ ปกติ

4. 641102211305 นาย ภาณุวิชญ์  หลักเพชร ปกติ

5. 641102211306 นาย บุญรักษ์  ประจันทา ปกติ

6. 641102211307 นางสาว ปภัสสิริย์  เทียมจันทร์ ปกติ

7. 641102211309 นาย กฤษดากร  หม่องยะ ปกติ

8. 641102211310 นางสาว สุพิชญา  แก้วนิมิตร พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

9. 641102211311 นาย คมสันต์  จีนคง ปกติ

10. 641102211312 นาย ณัฐวัฒน์  ขีดขิน พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

11. 641102211313 นางสาว กนกรัตน์  จันเหลือง ปกติ

12. 641102211314 นาย วริศ  ศรีคล้าย พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

13. 641102211315 นางสาว จิตรวรรณ  สืบสิงห์ ปกติ

14. 641102211316 นาย ณัฐกานต์  มาลา พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

15. 641102211317 นางสาว วิมลสิริ  ประทุม ปกติ

16. 641102211318 นางสาว พรไพลิน  สุทธิมาตร ปกติ

17. 641102211319 นางสาว นุชนาฏ  บุญมี ปกติ

18. 641102211321 นาย นิติวุฒิ  จงภักดี พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

19. 641102211322 นางสาว ฐานิตา  กัญญาประสิทธิ์ ปกติ

20. 641102211323 นางสาว ณัฐกานต์  เพชรอำไพ ปกติ

21. 641102211324 นาย นฤเบศร  อู่ทับทิม ปกติ

22. 641102211325 นางสาว กัณฑาภรณ์  ไชยราษฎร์ ปกติ

23. 641102211326 นางสาว ชุติกาญจน์  ด้วงคำ ปกติ

24. 641102211327 นาย พันธวัช  รักผูกพันธ์ ปกติ

25. 641102211328 นาย อธิชา  แอมปรัชฌาย์ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

26. 641102211329 นางสาว จตุรพร  ม่านตา ปกติ

27. 641102211330 นางสาว ปาริชาติ  ใจเย็น ปกติ

28. 641102211331 นางสาว ศรัญญา  บัววิชัย ปกติ

29. 641102211332 นางสาว เสาวภา  มาวงค์ ปกติ

30. 641102211333 นางสาว ฐาปนี  น้อยบาท ปกติ

31. 641102211334 นาย ภัทรพงษ์  สินอนันต์วนิช ปกติ

32. 641102211335 นางสาว นริศรา  สามารถ ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 4หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.อภินันท์  ทะสุนทร
อ.พิสิษฐิกุล  แก้วงาม

รหัสหมู่เรียน 6411022114

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102211401 นางสาว กัญญารัตน์  

กันยาประสิทธิ์

ปกติ

2. 641102211402 นางสาว สุภัสสรา  จันทร์ดำ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

3. 641102211403 นางสาว นรินทิพย์  คำคูณ ปกติ

4. 641102211404 นาย ณัฐวัตร  เผ่าแจ้ ปกติ

5. 641102211405 นาย นัทธนนท์  พงษ์สุวรรณ ปกติ

6. 641102211406 นาย พงศธร  ทรัพย์สกุล ปกติ

7. 641102211407 นางสาว นันธิญาภรณ์  เกษามูล ปกติ

8. 641102211408 นางสาว ณัฐวดี  สาดฟัก พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

9. 641102211409 นางสาว เจนิตตา  ดวงธรรม ปกติ

10. 641102211410 นางสาว จิณณพัต  ปราบปัจจา พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

11. 641102211411 นางสาว ธมลวรรณ  วันทา ปกติ

12. 641102211412 นางสาว ลัทธพร  มโนรถมงคล ปกติ

13. 641102211413 นางสาว วรดา  มาจุ่ม ปกติ

14. 641102211414 นาย พงษ์สกรณ์  คำปัน ปกติ

15. 641102211416 นางสาว กรรณิการ์  

กันยาประสิทธิ์

ปกติ

16. 641102211417 นาย ภานุกร  กระสาย ปกติ

17. 641102211418 นางสาว กาญจนา  วรรณะ ปกติ

18. 641102211419 นาย บุญญฤทธิ์  จันนพคุณ ปกติ

19. 641102211420 นาย ธันยวิชญ์  หนูโหยบ ปกติ

20. 641102211421 นางสาว กษมวรรณ  วงษ์พันธุ์ ปกติ

21. 641102211422 นางสาว ศิลักษณา  คงช่วย ปกติ

22. 641102211423 นาย นที  เบาะทอง ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ.

ภาค กศ.ปช.

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.มนัสนันท์  ปิ่นพิทักษ์
อ.อัญนลินต์  กมลนันธกิจ
อ.ณัถฑ์  เขียวงาม

รหัสหมู่เรียน 6412020231

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641202023101 นาย ศุภกานต์  นาวิเศษ ปกติ

2. 641202023103 นาย เมธพนธ์  ปัญญา ปกติ

3. 641202023104 นางสาว พรพิมล  อินทรนิวาส ปกติ

4. 641202023106 นาย วชิรวิทย์  หม้อบุญมี ปกติ

5. 641202023108 นาย ชาคริต  อัจฉรารุจิ ปกติ

6. 641202023109 นาย กษิดิศ  วรรณะ ปกติ

7. 641202023110 นาย กิตติพศ  คำเมือง ปกติ

8. 641202023111 นาย วัชเรศ  นรังศรี ปกติ

9. 641202023113 นาย ทัตเทพ  แก้วเจริญ ปกติ

10. 641202023114 นาย ปริญญา  หวลอ่อน ปกติ

11. 641202023115 นางสาว ฟารีดา  พิมพูล ปกติ

12. 641202023116 นาย เฉลิมชัย  อ่อนศรี ปกติ

13. 641202023117 นาย สัณหณัฐ  ทองคำสุก ปกติ

14. 641202023118 ส.ต.ต. กลวัชร  บัวจันทร์ ปกติ

15. 641202023119 นาย ชินภัทร  จันทร์แก้ว ปกติ

16. 641202023120 นาย วัจน์กร  ลือกิจ ปกติ

17. 641202023121 นาย ชัยวัฒน์  ทองดี ปกติ

18. 641202023122 นาย ธนกฤต  แสงโสดา ปกติ

19. 641202023123 นาย พงษ์สิทธิ์  แก่นสาร ปกติ

20. 641202023125 นาย ธนโชติ  ทองสุก ปกติ

21. 641202023127 ส.ต.ท. กมลพล  พุ่มกล่อม ปกติ

22. 641202023128 นาย ธีรวุฒิ  ยศปัญญา ปกติ

23. 641202023129 นาย ชลิต  หมวกชา ปกติ

24. 641202023130 นาย วชิรวิทย์  ศรีบุตรตา ปกติ

25. 641202023131 นาย พงศกร  โพธิ์ศรี ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ.

ภาค กศ.ปช.

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.โดมธราดล  อนันตสาน
อ.จิรโรจน์  บุญราช

รหัสหมู่เรียน 6412021691

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641202169102 นางสาว สาวิตรี  ปกครอง ปกติ

2. 641202169103 นาย อมรเทพ  แก้วสี ปกติ

3. 641202169104 นางสาว จิณห์วรา  กาตั้ง ปกติ

4. 641202169105 นางสาว อาริญา  คลังคนเก่า ปกติ

5. 641202169107 นาย วีระภัทร  สังข์เมือง ปกติ

6. 641202169108 นาย ญาณวุฒิ  สารมโน ปกติ

7. 641202169110 นาย ภาคิน  จันตืน ปกติ

8. 641202169112 นาย สุรศักดิ์  คำหุล ปกติ

9. 641202169115 นางสาว ภารัศมิ์  เลิศล่อง ปกติ

10. 641202169116 นาย ศรัณย์  ธีระกุล ปกติ

11. 641202169117 นาย ภิเษก  เพิ่มพูล ปกติ

12. 641202169119 นาย มรุตติ์  ตันพานิช ปกติ

13. 641202169120 นาย ณัฐพงศ์  สีหวัน ปกติ



RH120 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายงานรายชื่อนักศึกษา

หน้า 27 จาก 62

วันที่พิมพ์ 13/06/2565 ( 9:59)

ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา พัฒนาสังคม -ศศ.บ.

ภาค กศ.ปช.

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน -

รหัสหมู่เรียน 6412022011

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641202201102 นางสาว ฌิญ์ฏา  ประทุมมา ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.บ.

ภาค กศ.ปช.

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.อภิญญา  บำรุงจิตต์
อ.พัชยา  เลือดชัยพฤกษ์

รหัสหมู่เรียน 6412022111

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641202211101 นาย ชนาเมธ  คำเรือง ปกติ

2. 641202211102 นางสาว เพ็ญโฉม  ทุมทา ปกติ

3. 641202211103 นาย ภานุเดช  คำภา ปกติ

4. 641202211105 นาย ชินฤกต  คำแก้ว ปกติ

5. 641202211106 นาย ศราวุฒิ  เขียวพวง ปกติ

6. 641202211107 นางสาว นัชชา  นันทะพล ปกติ

7. 641202211108 นาย ก้องเกียรติ  ปราโมทย์ ปกติ

8. 641202211110 นางสาว ชลมา  กันแสน ปกติ

9. 641202211112 นาย กิตติพงศ์  ยี่หล่ำ ปกติ

10. 641202211115 นางสาว ธิติมา  คนแรง ปกติ

11. 641202211117 นาย บุญมี  ศรีซ้ง ปกติ

12. 641202211118 นาย นบชวัฒน์  แจ่มสว่าง ปกติ

13. 641202211122 นางสาว สุชาดา  แก้วพา ปกติ

14. 641202211123 นาย อัศวพล  สีทองทุม ปกติ

15. 641202211125 นาย ภาณุวัฒน์  สาคร ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา เคมี-วท.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ปิยรัตน์  มูลศรี
อ.ศศิกานต์  ปานปราณีเจริญ
อ.นันทรักษ์  รอดเกตุ

รหัสหมู่เรียน 6411020021

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102002101 นางสาว ภัทรวดี  ชัยวรรณวุฒิ ปกติ

2. 641102002102 นางสาว ทิพวัลย์  สายันท์ ปกติ

3. 641102002103 นาย กฤษณะ  นิลเกิด ปกติ

4. 641102002104 นางสาว เบญจพร  รัตนภรณ์ ลาออก

5. 641102002105 นางสาว เอื้อมพร  ขำโสภา ปกติ

6. 641102002106 นางสาว ชนัณญา  บุญสวน ปกติ

7. 641102002107 นางสาว จิรวรรณ  ทูลตา ปกติ

8. 641102002108 นาย ณัฐพงษ์  อินแนน พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ศรัญญา  ตรีทศ
อ.จิตรนันท์  ศรีเจริญ

รหัสหมู่เรียน 6411020641

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102064101 นาย ฤทธิเดช  กมล ปกติ

2. 641102064102 นาย ธนชาต  พุทธกรม พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

3. 641102064103 นาย เฉลิมชัย  บุญยอย ปกติ

4. 641102064104 นาย รัฐธรรมนูญ  สมบูรณ์ ปกติ

5. 641102064106 นาย คามินทร์  คำตา พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

6. 641102064107 นางสาว วิชุตา  กองพล ปกติ

7. 641102064108 นาย ฉัตรมงคล  คำมาตร์ ปกติ

8. 641102064109 นาย ฉัตรณรงค์  คำมาตร์ ปกติ

9. 641102064110 นาย กิตติพรรณ  บุญช่วย ปกติ

10. 641102064111 นาย ภัทร  เที่ยงตรง ปกติ

11. 641102064112 นาย เด่นพิพัฒน์  สวัสดิ์ผล ปกติ

12. 641102064113 นาย ภานุพงศ์  อุทัย ปกติ

13. 641102064114 นาย ณัฐวุฒิ  โพธิ์ศรีทอง ปกติ

14. 641102064115 นาย ธนภัทร  สุขุมินท พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

15. 641102064116 นาย นพดล  กลัดรุ่ง พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

16. 641102064117 นาย กิตติพัฒน์  มานุช ปกติ

17. 641102064118 นาย ศตวรรษ  จันทร์ขาว พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

18. 641102064119 นาย อภิธาร  สายนอนเวท ปกติ

19. 641102064120 นางสาว กฤติยาณี  หนูสอน ย้ายสาขาวิชา

20. 641102064121 นางสาว ชลดา  รุ่งเรือง ปกติ

21. 641102064122 นางสาว จิตตา  พรมยอด พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

22. 641102064124 นาย ชัญญนิวิฐ  สุนประโคน พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

23. 641102064127 นาย ธนพนธ์  พรหมลัทธิ์ ปกติ

24. 641102064128 นาย ทีรวัตร์  ศรีสร้อย ปกติ

25. 641102064129 นาย จิรกิตติ์  สืบสิงห์ ปกติ

26. 641102064130 นาย สุรมณ  วงศ์วิริยชาติ ปกติ
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เพชรบูรณ์

สาขาวิชา ชีววิทยา-วท.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.สุรเชษฐ  เอี่ยมสำอาง
อ.สุมาลี  พิมพันธุ์

รหัสหมู่เรียน 6411021411

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102141101 นาย สุภัทรทร  เดชรักษา ปกติ

2. 641102141102 นางสาว นฤมล  วังคีรี ปกติ

3. 641102141104 นางสาว ธีรดา  บุญสิงห์ ปกติ

4. 641102141105 นางสาว นัยนา  ห่อทอง ปกติ

5. 641102141106 นาย ศุภชัย  สังเกตุดี ปกติ

6. 641102141107 นางสาว พรวิภา  สุขเมือง ปกติ

7. 641102141108 นางสาว สิริพร  กวงขุนทด ปกติ

8. 641102141109 นางสาว สุทธิดา  หล้าทอง ปกติ

9. 641102141111 นางสาว อินทิรา  คำพันธ์ ปกติ

10. 641102141112 นางสาว ศิริรักณ์  ใสแสง ปกติ

11. 641102141113 นางสาว นัฐนภา  บุกิ่ง ปกติ

12. 641102141114 นาย นพฤทธิ์  ไวว่อง ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.กมล  อยู่สุข
อ.เพชรธยา  แป้นวงษา

รหัสหมู่เรียน 6411021811

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102181101 นางสาว จันทัปปภา  คมแก้ว ปกติ

2. 641102181102 นางสาว ธิดารัตน์  กิ๊กขุนทศ ปกติ

3. 641102181103 นางสาว ทอแสง  ระวังกลาง ปกติ

4. 641102181104 นางสาว จีรนันท์  สิงโรจน์ ปกติ

5. 641102181105 นางสาว ชญาภัส  เหมือนเหลา ปกติ

6. 641102181106 นางสาว จิตสุภา  แช่มช้าง ปกติ

7. 641102181107 นางสาว ผ่องพิมล  กงเวียน ปกติ

8. 641102181109 นางสาว อริศรา  จันทร์แปลง ปกติ

9. 641102181110 นาย ธนวุฒิ  กันยนต์ ปกติ

10. 641102181111 นางสาว วริศรา  บุตรตลอด พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

11. 641102181112 นางสาว อุไรวรรณ  สารีงาม ปกติ

12. 641102181113 นางสาว สุดารัตน์  ขวัญตา ปกติ

13. 641102181114 นางสาว สิริวิมล  รักษาชอบ ปกติ

14. 641102181115 นางสาว สุวิมล  สุทาเนตร ปกติ

15. 641102181116 นางสาว พัทธวรรณ  ลำเจริญ ปกติ

16. 641102181117 นางสาว อฐิภาวดี  จารย์คำ ปกติ

17. 641102181118 นางสาว ศศินา  บุดดา ปกติ

18. 641102181119 นางสาว กัลย์สุดา  เหล่ามาลา ปกติ

19. 641102181120 นางสาว ดาราวลี  บุญดี พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

20. 641102181121 นางสาว จณิตตา  แก้วมณี ปกติ

21. 641102181122 นางสาว ปาลิตา  กันยาประสิทธิ์ ปกติ

22. 641102181123 นางสาว สุภาภรณ์  ปิ่นเมือง ปกติ

23. 641102181124 นางสาว พณิดา  สกุลวงศ์ ปกติ

24. 641102181125 นางสาว กัญญาณัฐ  เฮ้าปั้ง พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

25. 641102181126 นางสาว กชกร  แก้วใหญ่ ปกติ

26. 641102181127 นางสาว สุธิดา  แสงนก ปกติ

27. 641102181128 นางสาว ธัญรดา  พรหมศร ปกติ

28. 641102181129 นางสาว ศิริมาศ  บุญจันทร์ ปกติ

29. 641102181130 นางสาว ศรัณย์พร  ดีนา พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

30. 641102181131 นางสาว กัญญารัตน์  ผลกระโทก ปกติ

31. 641102181132 นางสาว กัญญาณัฐ  จันทร์ทิพย์ ปกติ

32. 641102181133 นางสาว กัญญาภัค  จันทร์ทิพย์ ปกติ

33. 641102181134 นางสาว กชามาส  ทองเงิน ปกติ

34. 641102181135 นางสาว ชันลดา  มะจินะ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน
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เพชรบูรณ์

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.กมล  อยู่สุข
อ.เพชรธยา  แป้นวงษา

รหัสหมู่เรียน 6411021811

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

35. 641102181136 นางสาว ณฐฏวลัญช์  นาคศรีสุข พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

36. 641102181137 นางสาว วิลาสินี  เป้งทา ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 2หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ไพฑูรย์  สอนทน
อ.วรรณวัฒน์  อินทอง

รหัสหมู่เรียน 6411021812

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102181201 นาย ภาณุพงษ์  แก้วกั้ง ปกติ

2. 641102181202 นางสาว พัชราพร  แก้วย้อม ปกติ

3. 641102181203 นางสาว จณิตา  เทียมเพ็ง ปกติ

4. 641102181204 นางสาว ไพริน  จันมา ปกติ

5. 641102181205 นางสาว ศศิธร  ศรีเจริญ ปกติ

6. 641102181206 นางสาว สุรัสวดี  พักตร์ใส ปกติ

7. 641102181207 นางสาว ภานุพร  เทียมไชย ปกติ

8. 641102181208 นางสาว ณัฐชา  สุตา ปกติ

9. 641102181209 นางสาว รุจิรา  พิมพ์เสนา ปกติ

10. 641102181210 นางสาว ณัฐณิชา  คงเลิศพานิช ปกติ

11. 641102181212 นาย ศรายุทธิ์  อินเพน ปกติ

12. 641102181213 นางสาว จุฑาทิพย์  ศรีสุข ปกติ

13. 641102181214 นางสาว ณัฐชยา  เหลืองอร่าม ปกติ

14. 641102181215 นาย ธนกฤต  หันธนู ปกติ

15. 641102181216 นางสาว ชลธิชา  วิเศษชัย ปกติ

16. 641102181217 นางสาว ผกามาศร์  ทองแท้ ปกติ

17. 641102181218 นางสาว พัฒน์นรี  ชะนุดรัมย์ ปกติ

18. 641102181220 นางสาว สุจิตรา  ดีพุ่ม ปกติ

19. 641102181221 นางสาว สุพรรษา  กุลเกลี้ยง ปกติ

20. 641102181222 นาย ธีรพงศ์  ศรีเจริญ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

21. 641102181223 นางสาว ญาณัจฉรา  อินทร์แหยม ปกติ

22. 641102181224 นางสาว พัชรินทร์  เมืองคำ ปกติ

23. 641102181225 นางสาว เพชรสุรีย์  ประทุมทอง ปกติ

24. 641102181226 นาย สรศักดิ์  พรหมรักษา ปกติ

25. 641102181227 นางสาว วรรณิษา  ไพศรี ปกติ

26. 641102181229 นางสาว ปานตะวัน  แตงไทย ปกติ

27. 641102181230 นางสาว อรปรียา  บัวใหญ่ ปกติ

28. 641102181231 นางสาว เปรมกมล  เลิศไธสง ลาออก

29. 641102181232 นางสาว กฤษดาอัญญา  ขำเมือง ปกติ

30. 641102181233 นางสาว ปิยะพัชร์  คำดี ปกติ

31. 641102181234 นางสาว พลอยวรินทร์  

เพชรบูรณิน

ปกติ

32. 641102181235 นางสาว มยุรฉัตร  จันดา พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

33. 641102181236 นางสาว ศิยามล  ศรีปลั่ง ปกติ
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เพชรบูรณ์

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 2หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ไพฑูรย์  สอนทน
อ.วรรณวัฒน์  อินทอง

รหัสหมู่เรียน 6411021812

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

34. 641102181237 นางสาว ทิพยาภรณ์  สะละศรี ปกติ
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เพชรบูรณ์

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์-วท.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ขวัญจิตต์  อนุกูลวัฒนา

รหัสหมู่เรียน 6411023051

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102305101 นางสาว นันทกานต์  นะน่าน ปกติ

2. 641102305103 นางสาว วรรณนภา  คงทนแท้ ปกติ

3. 641102305104 นางสาว ลักษณาวดี  แก้วสอน ปกติ

4. 641102305105 นางสาว สุภัชชา  แสงสุข ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-วท.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ฤทัยรัตน์  น้อยคนดี

รหัสหมู่เรียน 6411023061

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102306101 นางสาว สิริพรรณ  จันทะบาล ปกติ

2. 641102306102 นางสาว วรางคณา  อยู่กลัด ปกติ

3. 641102306103 นาย ธวัชชัย  แก้วยม ปกติ

4. 641102306104 นางสาว พรวิสาข์  ชาวไทย พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

5. 641102306105 นาย กีรติพงศ์  วังคีรี ปกติ

6. 641102306106 นาย ทัศน์พล  บุญสายยัง ปกติ

7. 641102306107 นางสาว ศรีสุดา  พิมพ์โค้น ปกติ

8. 641102306108 นางสาว ศิริลักษณ์  ราชประสิทธิ์ ปกติ



RH120 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายงานรายชื่อนักศึกษา

หน้า 38 จาก 62

วันที่พิมพ์ 13/06/2565 ( 9:59)

ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ-ค.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.สุพรรษา  น้อยนคร

รหัสหมู่เรียน 6411023071

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102307101 นางสาว วรนุช  ขวัญฟัก ปกติ

2. 641102307102 นางสาว กัญญาภัค  สำนิ ปกติ

3. 641102307103 นางสาว สิราวรรณ  จันทร์นวม ปกติ

4. 641102307104 นางสาว พรวลัย  เขียวทูล ปกติ

5. 641102307105 นาย ชิษณุพันธุ์  สุนประโคน ปกติ

6. 641102307107 นาย ธนนันท์  บุญสูง ปกติ

7. 641102307108 นางสาว ปาริชาติ  ตรีถัน ปกติ

8. 641102307109 นาย พงศ์ภีระ  นุชเนื่อง ปกติ

9. 641102307110 นางสาว วชิราพร  ดงยางวัลย์ ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ.

ภาค กศ.ปช.

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.จิตรนันท์  ศรีเจริญ

รหัสหมู่เรียน 6412020641

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641202064101 นางสาว มนัสนันท์  วิทยา ปกติ

2. 641202064105 นาย ธนพนธ์  เวชกิจ ปกติ

3. 641202064106 นาย ยศชนินทร์  คุ้มทรง ปกติ

4. 641202064107 ส.ต. ณัฐพงษ์  กันดี ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา บัญชี-บช.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.นภาลัย  บุญทิม

รหัสหมู่เรียน 6411021751

วิทยาการจัดการคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102175101 นาย เกียรติศักดิ์  เทียบฤทธิ์ ปกติ

2. 641102175102 นางสาว อัญชลี  ทองจำรุญ ปกติ

3. 641102175103 นางสาว กณิกนันท์  บุญธรรม ปกติ

4. 641102175104 นางสาว สุฐิตา  รอดลันดา ปกติ

5. 641102175105 นางสาว อริสรา  เที่ยงธรรม ปกติ

6. 641102175107 นางสาว สิตานัน  ทุมขันธ์ ปกติ

7. 641102175108 นางสาว ภัสสร  ยิ้มเสงี่ยม ปกติ

8. 641102175109 นางสาว นันทพรรณ  กัญญาไทร ปกติ

9. 641102175110 นาย ไพศาล  มีสุข ปกติ

10. 641102175111 นางสาว ขนิษฐา  ยอดอ่อน ปกติ

11. 641102175112 นางสาว กัญชยาภรณ์  ศรีเทศ ปกติ

12. 641102175113 นางสาว กิริยา  กฤษวงษ์ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

13. 641102175114 นางสาว มณีวรรณ  วธีรวงศ์นิจ ปกติ

14. 641102175115 นางสาว พิชาพร  เพชรพิลา ปกติ

15. 641102175116 นางสาว วิมลรัตน  พิลากุล ปกติ

16. 641102175117 นาย ณัฐวัตร  มั่นพุฒ ปกติ

17. 641102175120 นางสาว ศุภพิชญ์  นาคเกลี้ยง ปกติ

18. 641102175121 นางสาว ปริยานุช  ประเสริฐสิน ปกติ

19. 641102175122 นางสาว ณัฐณิชา  คะเชนหาร ปกติ

20. 641102175123 นางสาว ปิ่นมณี  เอี่ยมอากาศ ปกติ

21. 641102175124 นางสาว หนึ่งฤทัย  แก้วจีน ปกติ

22. 641102175125 นางสาว ญาณิศา  ขอตาม พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

23. 641102175126 นางสาว กัญญารักษ์  บุญสวัสดิ์ ปกติ

24. 641102175127 นางสาว เกศแก้ว  พาทา ปกติ

25. 641102175130 นางสาว อทิพตยา  คุซิตา ปกติ

26. 641102175131 นางสาว ผ่องอำไพร  ครบุรี ปกติ

27. 641102175132 นางสาว อารียา  ตลับเงิน ปกติ

28. 641102175133 นางสาว สุมิสา  บุญขันธ์ ปกติ

29. 641102175134 นางสาว อริสา  บุตรวงค์ ปกติ

30. 641102175135 นางสาว ทัศนีวรรณ  เชื้อบุญมี ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา บัญชี-บช.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 2หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.สาวิตรี  วงศ์สุรเศรษฐ์

รหัสหมู่เรียน 6411021752

วิทยาการจัดการคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102175202 นางสาว ปิยธิดา  เหล่าเมือง ปกติ

2. 641102175203 นางสาว พัชรพร  คงดำ ปกติ

3. 641102175204 นางสาว สารภี  ศรีแสง ปกติ

4. 641102175205 นางสาว ชนาภา  พึ่งเมือง ปกติ

5. 641102175206 นางสาว เกศราภรณ์  แสงอ่อง ปกติ

6. 641102175207 นางสาว นัทธมน  เส็งประโคน ปกติ

7. 641102175208 นาย ก้องเกียรติ  กวยแก้ว ปกติ

8. 641102175209 นางสาว ขนิษฐา  ปิ่นดี ปกติ

9. 641102175210 นางสาว ณัฐวรา  สียา ปกติ

10. 641102175211 นางสาว จุฑาธิป  ทรัพยะเกษตริน ย้ายสาขาวิชา

11. 641102175212 นางสาว นลิน  วงษ์เมือง ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ปิยะวัน  เพชรหมี
อ.วินัย  เชื่อมวราศาสตร์

รหัสหมู่เรียน 6411021761

วิทยาการจัดการคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102176101 นางสาว มาริสา  แย้มสุทธิ์ ปกติ

2. 641102176102 นางสาว ชลธิชา  สร้อยสาย พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

3. 641102176104 นางสาว พิมพ์ชนก  พ่วงเพชร ปกติ

4. 641102176105 นางสาว กนกพร  พ่วงเพชร ปกติ

5. 641102176106 นางสาว รสสุคนธ์  แสงเดช ปกติ

6. 641102176107 นางสาว เปรมฤดี  อ้วนแก้ว ปกติ

7. 641102176108 นางสาว ณัฐภัทร  อุ่นสำราญ ปกติ

8. 641102176110 นาย ยามินคาน  ปาทาน ปกติ

9. 641102176111 นางสาว เสาวลักษณ์  กระถินเทศ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

10. 641102176112 นางสาว สุนิตา  ตาคำ ปกติ

11. 641102176113 นาย ธนพล  ปานแสง ปกติ

12. 641102176114 นางสาว ภัทราพร  น้อยเกิด ปกติ

13. 641102176115 นางสาว มนปรียา  นาคบุตศรี ปกติ

14. 641102176116 นางสาว ธนวรรณ  จำปาทอง ปกติ

15. 641102176117 นาย ธีรภัทร  ละม่อม ปกติ

16. 641102176118 นาย อัครพล  เบ้าทองจันทร์ ปกติ

17. 641102176119 นางสาว วิภาวนี  โหว่ภักดี พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

18. 641102176120 นางสาว ธัญวรัตม์  เภาว์พิมพ์ ปกติ

19. 641102176121 นางสาว วาสนา  ภิรมย์ไตรภักดี ปกติ

20. 641102176122 นางสาว มนทิราลัย  แพงศรี ปกติ

21. 641102176124 นางสาว วราภรณ์  เมฆพระงาม ปกติ

22. 641102176125 นางสาว วรัญญา  ลากั้ง ปกติ

23. 641102176126 นางสาว พรพิมล  จันทะผล ปกติ

24. 641102176127 นางสาว พัชนิดา  ประไพเมือง ปกติ
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เพชรบูรณ์

สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.อ้อมทิพย์  อุตตโม

รหัสหมู่เรียน 6411021771

วิทยาการจัดการคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102177101 นางสาว จิราภา  ซาสุด ปกติ

2. 641102177102 นางสาว ธัญญารัตน์  คุณเเก้วอ้อม ปกติ

3. 641102177103 นางสาว ปุญญิศา  เขียวขาว ปกติ

4. 641102177104 นาย ภูวดล  คำเขิน ปกติ

5. 641102177105 นางสาว พรสวรรค์  ประชาจักษ์ ปกติ

6. 641102177107 นาย อัลวา  กอนตน ปกติ

7. 641102177108 นางสาว นิรชา  ด้วงอินทร์ ปกติ

8. 641102177109 นางสาว พัชราภรณ์  หล่อศิริ ปกติ

9. 641102177110 นางสาว ขวัญกมล  เกตุดี ปกติ

10. 641102177111 นางสาว กุลธิดา  ขุนยศ ปกติ

11. 641102177112 นาย กฤษรัตน์  จันทรศรีวงษ์ ปกติ

12. 641102177113 นางสาว อาทิตยา  พรมมาวัน ปกติ

13. 641102177114 นางสาว กนกอร  โพธิ์งาม ปกติ

14. 641102177115 นาย จิรวัฒน์  อุตะมะโยธิน ปกติ

15. 641102177116 นางสาว สุกัญญา  ทองดี ปกติ

16. 641102177117 นางสาว จุฑาพัฒน์  พจนพันธ์ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

17. 641102177118 นางสาว อารียา  พิมพ์เสนา ปกติ

18. 641102177119 นางสาว จิรภิญญา  บำรุงไทย ปกติ

19. 641102177120 นางสาว กนกจิต  น่วมจิต ปกติ

20. 641102177122 นางสาว ฐิติภา  รื่นลาภะ ปกติ

21. 641102177123 นางสาว พรทิพย์  แซมสีม่วง ปกติ

22. 641102177124 นาย กฤตนัย  แซ่อึ้ง พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

23. 641102177125 นางสาว สารินี  ดีล้วน ปกติ

24. 641102177126 นางสาว เมษิณี  กุมภ์แก้ว ปกติ

25. 641102177127 นางสาว กฤติยาณี  หนูสอน ปกติ

26. 641102177128 นาย ณัฐพล  แก้วยศ ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน -

รหัสหมู่เรียน 6411021781

วิทยาการจัดการคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102177129 นางสาว จุฑาธิป  ทรัพยะเกษตริน ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ภรวลัญช์  มาอยู่

รหัสหมู่เรียน 6411021791

วิทยาการจัดการคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102179101 นางสาว ธิวารัตน์  จันทะศรี ปกติ

2. 641102179102 นางสาว ดวงกมล  โตแก้ว ปกติ

3. 641102179103 นางสาว ปริยากร  แจ่มสว่าง พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

4. 641102179105 นางสาว พัชรา  บุญสิทธิ์ ปกติ

5. 641102179106 นางสาว มาลินี  ทองหมู่ ปกติ

6. 641102179107 นางสาว อรวรรณ  จันทะคุณ ปกติ

7. 641102179108 นาย อิทธิพล  วางมาลี ปกติ

8. 641102179109 นางสาว ทิพยา  บุญทำ ปกติ

9. 641102179110 นางสาว ปวันรัตน์  สงนอก ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.วิมลวรรณ  วงค์ศิริ

รหัสหมู่เรียน 6411021901

วิทยาการจัดการคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102190102 นาย ธนวัฒน์  ชุมมุง ปกติ

2. 641102190103 นาย ธรรศ  มีแสงแก้ว ปกติ

3. 641102190104 นาย กิตติพงศ์  ทองม่อม ปกติ

4. 641102190105 นางสาว บุษรินทร์  ไทยใจอุ่น ปกติ

5. 641102190106 นาย ณัฐพล  ชุมทางธรรม ปกติ

6. 641102190107 นางสาว ชนากานต์  ขุนพรม ปกติ

7. 641102190108 นางสาว สุนทรีย์  ต้นกุล ปกติ

8. 641102190109 นาย เทวินทร์  วัฒนะสิงห์ ปกติ

9. 641102190110 นาย นภัสกร  ร่าเริง ปกติ

10. 641102190111 นางสาว สุวิษา  ศรีพา ปกติ

11. 641102190112 นาย อติชาติ  พุ่มลอยฟ้า ปกติ

12. 641102190114 นาย เรืองศักดิ์  คำตุ้ม ปกติ

13. 641102190116 นาย อรินทร์  เผ่าพันธ์ ปกติ

14. 641102190117 นาย ภาณุพงศ์  ทองแทน ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(การสื่อสารดิจิทัล)-นศ.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.วันฉัตร  กันหา

รหัสหมู่เรียน 6411024021

วิทยาการจัดการคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102402101 นางสาว สุพรรษา  แป้นจาก ปกติ

2. 641102402102 นาย ณัฐพล  ภิญโญยิ่ง ปกติ

3. 641102402103 นางสาว พิยดา  แสนใจ ปกติ

4. 641102402104 นาย เดวิด  ก้อนทอง ปกติ

5. 641102402106 นาย ปรเมษฐ์  ชำนาญทัพ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

6. 641102402107 นางสาว ธนัญญา  ศรีคง ปกติ

7. 641102402109 นาย สิทธิกร  วงษ์ปามุติ ปกติ

8. 641102402110 นาย นัฐกานต์  ห่อทอง พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

9. 641102402111 นางสาว มณีนุช  ศรีไชยะ ปกติ

10. 641102402112 นางสาว ธัญพิชชา  สิทธิสุข ปกติ

11. 641102402113 นางสาว มยุรี  พิมพ์เสนา ปกติ



RH120 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายงานรายชื่อนักศึกษา

หน้า 48 จาก 62

วันที่พิมพ์ 13/06/2565 ( 9:59)

ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่-บธ.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.วิไลพร  วงษ์อินทร์
อ.กริชชัย  ขาวจ้อย
อ.วิญญู  พันธ์โต

รหัสหมู่เรียน 6411024031

วิทยาการจัดการคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102403101 นาย อนุภาพ  โทอื้น ปกติ

2. 641102403102 นางสาว กุลิสรา  จีมขุนทด ปกติ

3. 641102403103 นางสาว อาริยา  ไวยกัญหา ปกติ

4. 641102403104 นางสาว กัลยรัตน์  เหล่ารบ ปกติ

5. 641102403105 นาย พิทักษ์  เศษทิพย์ ปกติ

6. 641102403106 นางสาว รุจิรา  ฟักทอง ปกติ

7. 641102403107 นางสาว พิมนภา  นาคแก้ว ปกติ

8. 641102403108 นาย ต่อตระกูล  กงเดิน ปกติ

9. 641102403109 นาย อนุศิษฎ์  เรืองโรจน์ ปกติ

10. 641102403110 นาย ทนงศักดิ์  ดีเพชร ปกติ

11. 641102403111 นางสาว ณัฐติญาภรณ์  ภู่ทับทิม ปกติ

12. 641102403113 นางสาว พัชนิดา  ประไพเมือง ย้ายสาขาวิชา

13. 641102403114 นางสาว มนัสพร  วันเนา ปกติ

14. 641102403115 นางสาว พัชราภรณ์  บุญกุ ปกติ

15. 641102403116 นางสาว เพ็ญนภา  พรรณา ปกติ

16. 641102403117 นาย พงษ์ศักดิ์  กันภัย ปกติ

17. 641102403118 นางสาว จิราวรรณ  สุดใจ ปกติ

18. 641102403119 นาย สรศักดิ์  แก้วสีลา ปกติ

19. 641102403120 นาย ปุรเชษฐ์  ศรีบุตรตา ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การลงทุน-ศ.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.พิมพ์พร  เกษดี

รหัสหมู่เรียน 6411024041

วิทยาการจัดการคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102404101 นางสาว ณัฐชนิกา  คำพุฒ ปกติ

2. 641102404102 นางสาว ศศิประภา  ธรรมภิบาล ปกติ

3. 641102404103 นางสาว ธัญพิชชา  พวงไม้ ปกติ

4. 641102404104 นาย ธีรเดช  นิลคล้าย ปกติ

5. 641102404105 นาย วุฒินันท์  มณีทับ ปกติ

6. 641102404107 นางสาว อภิญญา  สัจถา พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

7. 641102404108 นางสาว เกศกนก  มาลา ปกติ
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เพชรบูรณ์

สาขาวิชา บัญชี-บช.บ.

ภาค กศ.ปช.

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.พิชยพิมพ์  คำเพียร

รหัสหมู่เรียน 6412021751

วิทยาการจัดการคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641202175101 นาย สุเมธ  อันธิรส ปกติ

2. 641202175102 นาย เจนณรงค์  กาศไธสง ปกติ

3. 641202175103 นางสาว วาทินี  กาละดี ปกติ

4. 641202175105 นางสาว อรอนงค์  บุญตา ปกติ

5. 641202175106 นางสาว สุภาพร  ทรงบาง ปกติ

6. 641202175107 นางสาว สุวนันท์  ประภาสัย ปกติ

7. 641202175109 นางสาว อารยา  จันทร์ทอง ปกติ

8. 641202175110 นางสาว วริสา  แสนเรืองเดช ปกติ

9. 641202175111 นางสาว จันทนีย์  คชนันทน์ ปกติ

10. 641202175113 นางสาว นภาพร  สินธุวิมล ปกติ

11. 641202175114 นางสาว เจนจิรา  ศรีบุญเรือง ปกติ

12. 641202175115 นางสาว วัลลภา  น้อยลา ปกติ

13. 641202175116 นางสาว ศศิประภา  

กันยาประสิทธิ์

ปกติ

14. 641202175117 นางสาว จันทิรา  สุวรรณโฉม ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ.

ภาค กศ.ปช.

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ฐากูร  อนุสรณ์พาณิชกุล

รหัสหมู่เรียน 6412021761

วิทยาการจัดการคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641202176102 นางสาว อิศราภรณ์  ปราพรม ปกติ

2. 641202176103 นาย ศุภณัฐ  ธิกะ ปกติ

3. 641202176104 นางสาว ชมพูนุช  เกษารัตน์ ปกติ

4. 641202176107 นางสาว สุภาวรรณ  ทองนาค ปกติ

5. 641202176110 นางสาว สิริกร  เนียรภาค ปกติ

6. 641202176112 นาย สงกรานต์  สุขประสงค์ ปกติ

7. 641202176114 นาย มงกุฎเดช  ทุสาวุฒิ ปกติ

8. 641202176117 นางสาว ชมพูนุท  พุ่มเทียน ปกติ

9. 641202176119 นางสาว ชาดา  พงษ์เหล็ง ขอพักการเรียน

10. 641202176120 นาย นฤชิต  ศรีสิมมา ปกติ
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เพชรบูรณ์

สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.สุภาพร  บางใบ
อ.อภิชาติ  สุวรรณชื่น

รหัสหมู่เรียน 6411021821

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102182101 นางสาว ลักขณา  แดงด้วง ปกติ

2. 641102182102 นางสาว ณัฐชพร  อ่อนเหง้าหล้า ปกติ

3. 641102182103 นาย เกรียงไกร  ลาดเลา ปกติ

4. 641102182104 นางสาว สวรินทร์  แซ่ตั้ง ปกติ

5. 641102182105 นางสาว ณัฐพร  อยู่ตาล ปกติ

6. 641102182106 นางสาว กัญญารัตน์  คล้ายผา ปกติ

7. 641102182107 นางสาว นันทิญา  มงคลวัจน์ ปกติ

8. 641102182108 นางสาว วาริษา  เถาเอี่ยม ปกติ

9. 641102182109 นางสาว เจนจิรา  พวงศรี ปกติ

10. 641102182110 นางสาว อนุชษรา  จันทร์หนู ปกติ

11. 641102182111 นางสาว ธัญลักษณ์  รุ่งเรือง ปกติ

12. 641102182112 นาย เจษฎากร  จันเม้า ปกติ

13. 641102182113 นางสาว กัลยรัตน์  วังทัน ปกติ

14. 641102182114 นางสาว อรวรรณ  สร้อยมี ปกติ

15. 641102182115 นาย ชนายุทธ  บุดดา ปกติ

16. 641102182116 นาย พิพัฒน์พล  เพชรดี ปกติ

17. 641102182117 นาย พรศักดิ์  กันตุ่ม ปกติ

18. 641102182118 นางสาว กัญญาพัชรณ์  อินศร ปกติ

19. 641102182119 นางสาว อังคณา  พั้วเบ้า ปกติ

20. 641102182120 นาย วยุรณัฐ  พิทักษ์วัฒนกุล ปกติ

21. 641102182121 นางสาว สุพิชญา  หาญรักษ์ ปกติ

22. 641102182122 นางสาว พิมพิศา  ทีประติ้ว ปกติ

23. 641102182123 นางสาว ชฎาภรณ์  กางพรม ปกติ

24. 641102182124 นางสาว ขนิษฐา  ไกรมุด ปกติ

25. 641102182125 นางสาว ปิยะดา  ศรีปะทุม ปกติ

26. 641102182126 นางสาว นิพาดา  บุตรา ปกติ

27. 641102182127 นาย กฤตเมธ  พันโสดา ปกติ

28. 641102182128 นาย ธนา  จันมา ปกติ

29. 641102182129 นางสาว ชมพูนุท  ใจกว้าง ปกติ

30. 641102182130 นางสาว นันทิยา  กรมศักดิ์ ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ยศวรรธน์  จันทนา

รหัสหมู่เรียน 6411021891

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102189101 นาย ปิยะพล  แก้วกองแสง ปกติ

2. 641102189102 นางสาว สิริมา  พูลยอด ปกติ

3. 641102189103 นาย อภินัทธ์  สุพิมพ์ ปกติ

4. 641102189104 นาย ธีรเทพ  ลาคำ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

5. 641102189105 นาย จตุพร  จันทคุณ ปกติ

6. 641102189106 นาย นฤมินทร์  พรมทอง ปกติ

7. 641102189107 นางสาว ปัทมพร  เลิศล่อง ปกติ

8. 641102189108 นางสาว ณัฐชยา  วงษ์ละออ ปกติ

9. 641102189109 นาย ศุภสิทธิ์  ทองปาน ปกติ

10. 641102189110 นาย นิธิพงษ์  เกตุหาญ ปกติ

11. 641102189111 นาย สุทิวัส  จันทร์ทอง ปกติ

12. 641102189113 นางสาว พิชญา  วังคีรี ปกติ

13. 641102189114 นาย พลกฤษ  แม้นศรี ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ -วศ.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง
อ.สุวิมล  เทียกทุม

รหัสหมู่เรียน 6411025011

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102501101 นางสาว จุลเกตุ  นิลธรรมรัตน์ ปกติ

2. 641102501102 นาย พศวัฒน์  เคยสนิท ปกติ

3. 641102501103 นาย โกเมศ  ทองนักคัน ปกติ

4. 641102501104 นางสาว วรินธร  เพ็ชรงาม ปกติ

5. 641102501105 นางสาว กัญญารัตน์  บางทับ ปกติ

6. 641102501106 นางสาว วรรณวรี  อุทัยอ่วม ปกติ

7. 641102501107 นาย วชิรวิทย์  ชูศรีโฉม ปกติ

8. 641102501108 นาย สิทธิพล  ขวัญนิน ปกติ

9. 641102501110 นาย จิรวัฒน์  ฤทธิ์บำรุง ปกติ

10. 641102501111 นาย ภาณุภัทร์  ดีจันทร์ ปกติ

11. 641102501112 นางสาว อินทิรา  ชะคู ปกติ

12. 641102501114 นาย กัลยกฤต  ขำดิษฐ ปกติ

13. 641102501115 นาย วัชระ  คงหาญ ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์
อ.บุษบากร  คงเรือง

รหัสหมู่เรียน 6411025021

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102502101 นาย พชร  คำแสงมาศ ปกติ

2. 641102502102 นาย กฤษนัย  แสงดาว ปกติ

3. 641102502103 นาย บารมี  ภักดี ปกติ

4. 641102502105 นาย พงศกร  ไอทา ปกติ

5. 641102502106 นาย กิตติศักดิ์  ยาพรม ปกติ

6. 641102502107 นาย ณรงค์ชัย  จันหีบ ปกติ

7. 641102502108 นาย สารัช  คำตีด ปกติ

8. 641102502109 นาย ศิริวัฒน์  สีลาทอง ปกติ

9. 641102502110 นาย ไพศาล  ลาวัลย์ ปกติ

10. 641102502111 นาย อโนชา  ศรีบุญเรือง ปกติ

11. 641102502112 นาย ภานุวัฒน์  จันทร์กลม ปกติ

12. 641102502113 นาย ยุทธนา  พุทธากูล ปกติ

13. 641102502114 นาย ภูตะวัน  สังข์เมือง ปกติ

14. 641102502115 นาย ไชยวัฒน์  แก้ววิไล ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา-ทล.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.สุธิรา  เบญจานุกรม
อ.สุชิรา  นวลกำแหง

รหัสหมู่เรียน 6411025051

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102505101 นาย ชณภณ  อินทร์ทูน ปกติ

2. 641102505102 นาย ศุภชัย  ปวงคำ ปกติ

3. 641102505103 นาย ฐานันต์  เขียวคำ ปกติ

4. 641102505104 นาย วันชัย  ม่วงคำ ปกติ

5. 641102505105 นาย สุทธิพงศ์  ทองมา ปกติ

6. 641102505106 นาย ศิวกร  จารย์คำมา ปกติ

7. 641102505107 นาย ปฏิพัทธ์  อินเลี่ยม ปกติ

8. 641102505108 นาย ญาณพล  พิมพา ปกติ

9. 641102505110 นาย จิรโชติ  ศรีพรม พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

10. 641102505111 นาย ศุภกิจ  แตงอ่อน ปกติ

11. 641102505112 นาย กิตติชนม์  แสงนก ปกติ

12. 641102505113 นาย เกียรติภูมิ  บัวระภา ปกติ



RH120 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายงานรายชื่อนักศึกษา

หน้า 57 จาก 62

วันที่พิมพ์ 13/06/2565 ( 9:59)

ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ทล.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.สุชาติ  เขียวนอก

รหัสหมู่เรียน 6411025061

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102506101 นาย ศิวดล  ศรีสกุล ปกติ

2. 641102506102 นาย ศักดิ์ชัย  คุณลคร พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

3. 641102506103 นาย ธราพงษ์  ละขันคำ ปกติ

4. 641102506104 นาย ภูเบศวร์  รอบุญ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

5. 641102506105 นาย เจตนิพัทธ์  ยังคำมั่น ปกติ

6. 641102506106 นาย ณัฐพงศ์  จี่มุข พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

7. 641102506107 นาย ธีรภัทร์  ไชยวงศ์ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ทล.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.สนธยา  วันชัย

รหัสหมู่เรียน 6411025071

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102507102 นาย ธีรภัทร์  ปั้นแววงาม ปกติ

2. 641102507103 นาย นภณัฐ  คงเจริญ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

3. 641102507104 นาย ภาณุพงศ์  ปัญญาวัฒนาภิรมย์ ปกติ

4. 641102507105 นาย จักรภัทร  พรหมมาดิษฐ์ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

5. 641102507106 นางสาว วราภรณ์  สมบูรณ์ ปกติ

6. 641102507107 นาย ชวนันท์  โพธิ์ศรี พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

7. 641102507108 นาย ธนนชัย  พรหมเศรณีย์ พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

8. 641102507109 นาย ฐิติพันธิ์  คงกะพันธ์ ปกติ

9. 641102507110 นาย สรวิศ  ประภัย ปกติ

10. 641102507111 นางสาว ปรียา  กองเตย ปกติ

11. 641102507112 นางสาว รดา  ภูศรี ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช-วท.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ศิวดล  แจ่มจำรัส

รหัสหมู่เรียน 6411025081

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102508101 นางสาว กรวรรณ  โอ่คำ ปกติ

2. 641102508102 นางสาว จิรนันท์  เสือไว ปกติ

3. 641102508103 นางสาว สุธิมา  สารีวีน ปกติ

4. 641102508104 นางสาว พรรณิพา  แต้มดี พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

5. 641102508105 นาย อภิวัฒน์  อินตาพวง พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

6. 641102508106 นาย ธีรวิทย์  คำพุฒ ปกติ

7. 641102508107 นางสาว ชลทิชา  มาสอน ปกติ

8. 641102508108 นางสาว กาญจนา  ต่อชีวี ปกติ

9. 641102508109 นางสาว ปิยธิดา  พ่ายผา ปกติ
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ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์-วท.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว
อ.พิพัฒน์  ชนาเทพาพร

รหัสหมู่เรียน 6411025091

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102509101 นางสาว กัญญารัตน์  จันทร์หีบ ปกติ

2. 641102509102 นางสาว วชิรญาณ์  ภู่ทอง ปกติ

3. 641102509103 นางสาว ฐิดาภรณ์  ทิมสุนทร ปกติ

4. 641102509104 นางสาว พรรณพา  พรรณแก้ว ปกติ

5. 641102509106 นางสาว ธัญญาเรศ  คำโสม ปกติ

6. 641102509108 นางสาว ศศิธร  อินทร์เมือง ปกติ

7. 641102509109 นาย ธนาวัฒน์  คำโฉม พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

8. 641102509110 นาย ธงชัย  การกิ่งไพร ปกติ

9. 641102509111 นางสาว สุกัญญา  กันเจิม ปกติ

10. 641102509112 นางสาว อภัสนันท์  เสาธร ปกติ

11. 641102509113 นางสาว ปฏิมา  สิงขรณ์ ปกติ
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เพชรบูรณ์

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่-วท.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.รัตนากร  แสนทำพล

รหัสหมู่เรียน 6411025101

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102510101 นางสาว มาลีวัลย์  นวลศรี ปกติ

2. 641102510102 นางสาว สตรีรัตน์  อินไข พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

3. 641102510103 นางสาว ลออรัตน์  บริรักษ์ ปกติ

4. 641102510104 นางสาว สำเภาทอง  จันทร พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

5. 641102510105 นางสาว อรพรรณ  จันทร พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

6. 641102510106 นาย สุเมธ  เหล็กไหล ปกติ

7. 641102510108 นาย ภูตะวัน  ศรีบุญมี ปกติ



RH120 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายงานรายชื่อนักศึกษา

หน้า 62 จาก 62

วันที่พิมพ์ 13/06/2565 ( 9:59)

ผู้พิมพ์ 653013ปีการศึกษา  2565    ภาคการศึกษา  1

เพชรบูรณ์

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  วิชาเอกการประมง-วท.บ.

ภาคปกติ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 64 1หมู่

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.ธนภัทร  วรปัสสุ

รหัสหมู่เรียน 6411025111

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ

1. 641102511101 นาย นธี  ศรีสุวรรณ ปกติ

2. 641102511102 นาย ติณณภพ  นามนะมะ ปกติ

3. 641102511103 นางสาว นันทิดา  อุดนา พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

4. 641102511104 นางสาว ชนาพร  หาระชอน พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน

5. 641102511105 นางสาว ชนินาถ  ขันทะวัตร พ้นสภาพวัดผลทางทะเบียน


