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รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2547 

 

รุน่ 471 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร ศลิปศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์ประชาสมัพนัธ)์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลวลัย ์เส็งสาย 474332201 1 
  นางสาวกาญกมล พวงทอง 474332202 2 
  นางสาวกาญจนา ผวิออ่น 474332203 3 
  นางสาวเกศสดุา ขาวขาํ 474332204 4 
  นางสาวจนัจริา ศรเดช 474332205 5 
  นางสาวจริวด ีมนิศริ ิ474332206 6 
  นางสาวจฑุามาศ เบีย้วทุ่งนอ้ย 474332207 7 
  นางสาวชลธชิา คาํทบัทมิ 474332208 8 
  นางสาวชลธชิา ผวิอ่อน 474332209 9 
  นายชศูกัดิ ์จติตธิมัมาภร 474332210 10 
  นายณัฐวฒุ ิจรสพรพรรณ 474332211 11 
  นางสาวตรนุีช เวชกจิ 474332212 12 
  นางสาวทพิยว์ด ีตรยีสกลุ 474332213 13 
  นายธวชั มะลทิอง 474332214 14 
  นางสาวธารรีตัน ์วงัมจัฉา 474332215 15 
  นางสาวนันทวรรณ ประกอบศร ี474332216 16 
  นายนิธ ิวสรุจุวิงศ ์474332217 17 
  นายนิรนัดร ์ประภากรธราธร 474332218 18 
  นายปณัฐ แสงจนัทร ์474332219 19 
  นายประยูร น่ิมน่วม 474332220 20 
  นางสาวปัทมา บญุประกอบ 474332221 21 
  นายพนิต จิว๋แกว้ 474332222 22 
  นายพฤทธิพ์งษ ์บวัสอน 474332223 23 
  นางสาวพฒันีย ์เอีย้วสวสัดิโ์สภณ 474332224 24 
  นางสาวเพ็ญวภิา จนัทรด์ ี474332225 25 
  นางสาวมารสิา ธรรมนิมติโชค 474332226 26 
  นางสาวรตริส เลศิงามด ี474332227 27 
  นางสาวรสรนิ เพ็งวนั 474332228 28 
  นางสาวรตัตยิา สนุทรประเสรฐิ 474332229 29 
  นางสาวลดัดาวลัย ์ฝูงประเสรฐิ 474332230 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาววนิดา พ่วงศริ ิ474332231 31 
  นางสาววรรณิศา ปรางคท์องสกลุ 474332232 32 
  นางสาววรญัญา สสีาวงษ ์474332233 33 
  นางสาววราภรณ ์อยู่พพิฒัน ์474332234 34 
  นางสาววารณีุ คงใจทพิยเดชา 474332235 35 
  นางสาววาสนา เผ่าผึง้ 474332236 36 
  นางสาววาสนา รวมพล 474332237 37 
  นางสาววนัีส อ่องนาวา 474332238 38 
  นางสาวศรณัยา ศรทีอง 474332239 39 
  นางสาวศภุพชิญ ์ภยูาธร 474332240 40 
  นางสาวศริปิระภา แซเ่บ ๊474332241 41 
  นายสหรจุ สทิธธิรรม 474332242 42 
  นายสมัฤทธิ ์อ่อนนอ้ย 474332243 43 
  นางสาวสายชล ปานสกลุ 474332244 44 
  นางสาวสริลิกัษณ ์แจง้ธรรมมา 474332245 45 
  นางสาวสนิุสา บรรดาศกัดิ ์474332246 46 
  นางสาวสวุมิล อ่อนอา้ย 474332247 47 
  นางสาวอธติยิา ชภูู ่474332248 48 
  นางสาวอนงคล์กัษณ ์มะโดด 474332249 49 
  นางสาวอรพรรณ เจกบตุร 474332250 50 
  นางสาวอจัฉรา บญุส ู474332251 51 
  นางสาวอญัชนา อคัคเีดช 474332252 52 
  นางสาวอารยี ์ตูเ้จรญิ 474332253 53 
  นางสาวอไุรพร ชชูอ่แกว้ 474332254 54 
  นายเอกพล อศิรเมธางกรู 474332255 55 
  นายเอกรฐั ทนุด ี474332256 56 
  นางสาววรรณภา คนบญุ 474332257 57 
  นางสาวจรีาวรรณ เอีย่มมา 474332258 58 
  นายรณฤทธิ ์ถาวร 474332259 59 
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