มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
เข้าศึกษาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2554
ลาดับที่ รหัสประจาตัว
ชื่อ
สกุล
1 54121205001 ส.อ. คูณมา
จันทร์ผาย
2 54121205002 น.ส. จุฑาทิพย์
พุม่ ไม้
3 54121205003 นาย ณัฐวุฒิ
สอนชม
4 54121205004 นาย ธนกฤต
สีมาก
5 54121205005 น.ส. นภาพร
ศิริมล
6 54121205006 นาย บัณฑิตย์
อยู่คง
7 54121205007 นาง บุญเจือ
สินบุญมา
8 54121205008 นาย ผจญ
สินบุญมา
9 54121205009 นาย พยุงศักดิ์
มณีทอง
10 54121205010 นาย พิภพ
แป้นฝ้าย
11 54121205011 น.ส. เพชรรัตน์
ทองเพ็ชร
12 54121205012 นาย เลิศเกียรติ
แซ่ตั้ง
13 54121205013 นาย วงศ์ระวี
จารุเพ็ง
14 54121205014 นาย วิศิษฐ์
นามเข็ม
15 54121205015 นาย ศิริชัย
พัฒน์จันทร์
16 54121205016 นาย สมศักดิ์
น่วมนิ่ม
17 54121205017 นาย สามารถ
ฮวบสวรรค์
18 54121205018 น.ส. สุนันทา
ศรีอุดม
19 54121205019 นาย อานาจ
ธูปบูชา
20 54121205020 นาย อิทธิพล
บางหลวง

รายชื่อนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 ห้อง 1 แผน ก(2)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
เข้าศึกษาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2554
ลาดับที่ รหัสประจาตัว
ชื่อ
สกุล
1 54131205001 นาย กฤษฎา
แหงมงาม
2 54131205002 นาย กวีวัฒน์
ทรัพย์สังข์
3 54131205003 นาย ขวัญชัย
จันทร์สมบัติ
4 54131205004 นางสาว
จริยา
เพชรพรชัย
5 54131205005 นาย ชะอ้อน
อาพคุณ
6 54131205006 นาย ชัยวุฒิ
เพชรแสง
7 54131205007 นาย ชาติชาย
อินทร์อิ่ม
8 54131205008 นางสาว
ณัฐฐินันท์
จันทะขึ้น
9 54131205009 นาย ดารงค์ศักดิ์ เต๊ะปานันท์
10 54131205010 นาย ธนกฤต
สีมาก
11 54131205011 นาย ธนภัทร์
จรูญเรือง
12 54131205012 นาย ธนัญกรณ์
ก้อนแก้ว
13 54131205013 นาย ธนา
มหาการะเกตุ
14 54131205014 นาย ธิติ
บุญประสพ
15 54131205015 นาย ธิติพงศ์
มาสี
16 54131205016 นาย นันทวัฒน์
ธนัสจิรพัฒน์
17 54131205017 นาง เนาวรัตน์
จิระวงศ์ขจร
18 54131205018 นาง บุญเรือง
เทียมมณี
19 54131205019 นาย ปฏิพล
ทับแจ่ม
20 54131205020 นาย พิชิต
ใจนุ่ม
21 54131205021 นาย ไพโรจน์
จิระวงศ์ขจร
22 54131205022 นาย วรรณลพ
ศิลลา
23 54131205023 นาง วิเชียร
วารินิน
24 54131205024 นาย วิทยา
มากทรัพย์
25 54131205025 นาย วุฒิชัย
จันกลิ่น
26 54131205026 นาง ศิริวรรณ
ศิลลา
27 54131205027 นาง ศิริวรรณ
อ่อนเงิน
28 54131205028 นาย ศุภวัฒน์
ฉิมโห้
29 54131205029 นาย สมชาย
บัวกอง
30 54131205030 นาย สุชาติวงค์
ปลิวอิสสระ
31 54131205031 นาย สุทัศน์
กาญจนวิกัติ
32 54131205032 นาย สุวรรณชัย
เพชรมั่น
33 54131205033 นาง สุวรรณี
พูลเขตรกรม
34 54131205034 นาย อนิรุตติ์
พงษ์ดี
35 54131205035 นาย อารมณ์
บุตรอินทร์

รายชื่อนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 ห้อง 2 (แผน ข)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
หมายเหตุ

- ออก -

