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รุน่ 481 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกตกิา โปรง่มาก 484352101 1 
  นายขจรศกัดิ ์สวสัด ี484352102 2 
  นายคมปิยะ อษิฎานนท ์484352103 3 
  นางสาวจนัทมิา วรภกัด ี484352104 4 
  นายจรีวฒัน ์คชชา 484352105 5 
  นางสาวณิชชา มณีฉาย 484352106 6 
  นางสาวจไุรรตัน ์บญุทพิย ์484352107 7 
  นางสาวเจนจริา แพชมดั 484352108 8 
  นางสาวฉัตรแกว้ วรสขุศร ี484352109 9 
  นายชนาธปิ รอดไพ 484352110 10 
  นายชากร ลิม้ประเสรฐิ 484352111 11 
  นางสาวฐนกมล เจนนพกาญจน ์484352112 12 
  นางสาวฐติมิา หงษน์อ้ย 484352113 13 
  นายณรงคช์ยั บญุสวสัดิ ์484352114 14 
  นายธนพล แขวงอนิทร ์484352115 15 
  นางสาวธรีาวรรณ นิมติรศดกิลุ 484352116 16 
  นายนพดล สระทองทา 484352117 17 
  นายนัฐพงษ ์ประกอบบญุ 484352118 18 
  นางสาวนํา้ผึง้ ทองคาํ 484352119 19 
  นางสาวนิดดา เชวงสวุรรณ 484352120 20 
  นายเนตพิล เพ็ชรน์อ้ย 484352121 21 
  นางสาวประกายดาว คาํป้อม 484352122 22 
  นางสาวเปรมปรดีา หลลีว้น 484352123 23 
  นายภานุพงศ ์บญุนอ้ย 484352124 24 
  นายอมนิดา ไตรศริวิฒันะ 484352125 25 
  นางสาวมนัสดา นันด ี484352126 26 
  นายมานะ บตุรนิล 484352127 27 
  นายมานะ รงัสมิาการ 484352128 28 
  นายรณชยั ฤทธิเ์ดช 484352129 29 
  นางสาวรดาวรรณ พรนพรตัน ์484352130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายวรพจน ์ภูร่ะหงษ ์484352131 31 
  นางสาววรญัญา วรานุชติกลุ 484352132 32 
  นายวราพล เสนกาว ี484352133 33 
  นายวชัระ กลุช ู484352134 34 
  นายวชิชา ทองเมธา 484352135 35 
  นางสาววชิดุา อดุมพรม 484352136 36 
  นางสาววมิลรตัน ์เทพสถติย ์484352137 37 
  นางสาวศรปีระภา บางแกว้ 484352138 38 
  นางสาวศศธิร รกัซอ้น 484352139 39 
  นางสาวศริพิร สขุดบิ 484352140 40 
  นางสาวศริวิรรณ สงัขอ์ู ๋484352141 41 
  นายสมพงษ ์ผ่องประเสรฐิ 484352142 42 
  นายสญัญา สขุเจรญิ 484352143 43 
  นายสขุสนัต ์รงัษบีตุร 484352144 44 
  นางสาวสณิุสา จปูระดษิฐ 484352145 45 
  นางสาวสพุรรษา แกว้งามประเสรฐิ 484352146 46 
  นางสาวสรุรีตัน ์วงศเ์ณร 484352147 47 
  นายอภชิาต ิมลีอ้ม 484352148 48 
  นางสาวอรพรรณ หาญสมยั 484352149 49 
  นางสาวอมัพกา ภศูร ี484352150 50 
  นางสาวอมัพกา ร ิว้ทองชุม่ 484352151 51 
  นายอศัวนิ นวลรตัน ์484352152 52 
  นางสาวอนิทริา คงวโิรจน ์484352153 53 
  นางสาวอษุณีย ์จงัสายสวา่ง 484352154 54 
  นางสาวสมพศิ แคโอชา 484352155 55 
  นายกฤตนัย เสลานนท ์484352156 56 
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