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รุน่ 491 หมู่เรยีน 
 

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

 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกรตัน ์ธนะกมลประดษิฐ ์494312201 1 
  นางสาวกาญจนา ธรรมจนิดา 494312204 2 
  นางสาวจนัจริา ธรีะแสงจนัทร ์494312207 3 
  นางสาวจนัทวรรณ แซโ่คว้ 494312208 4 
  นางสาวจริาภา ชาวขอม 494312210 5 
  นายชนนท ์แจม่เหมอืน 494312212 6 
  นายชนินทร ์แจม่เหมอืน 494312213 7 
  นายธงชยั แสงเกต ุ494312215 8 
  นางสาวนันทติา พรหมชนะ 494312219 9 
  นายปองพล ปานณรงค ์494312224 10 
  นายปารวิฒัน ์ศรตีุง่หอม 494312225 11 
  นายปิยวฒัน ์วโิรฒเรอืงระว ี494312226 12 
  นางสาวปิยะวรรณ ปรยิานนท ์494312227 13 
  นายภานุมาส วาทะวชัร ์494312231 14 
  นางสาวมลัลกิา จนัทวิาสน ์494312233 15 
  นางสาววราพร ศรินัินทาภวิฒัน ์494312236 16 
  นางสาววไลลกัษณ ์สาหรา่ย 494312238 17 
  นายวสนัต ์ศรตีนัตนานนท ์494312239 18 
  นางสาวศริประภา สจัจาศลี 494312242 19 
  นางสาวสมุนฑา สวุรรณประเสรฐิ 494312245 20 
  นางสาวหญา้หวาน จนัทมาศ 494312249 21 
  นายอภชิาต ปานเป่ียม 494312250 22 
  นางสาวอภวินัท ์สบืเนียม 494312251 23 
  นางสาวอรสา เทพชยัวรกาํแหง 494312252 24 
  นางสาวอรสิรา คงใหญ่ 494312253 25 
  นางสาวอษุา ประทมุโพธิ ์494312259 26 
  นางสาวเกศรา กจิสมยั 494312303 27 
  นางสาวณัชชารยี ์จารวุวิฒันช์ยั 494312315 28 
  นางสาวแตงโม ทองด ี494312318 29 
  นายทนงศกัดิ ์ชตุมิารงัสรรค ์494312319 30 
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  นายนกลุ สวุรรณกฎู 494312323 31 
  นายนพดล เมอืงนก 494312324 32 
  นายนรายุทธ นราแกว้ 494312326 33 
  นายปัณณวฒัน ์ตัง้จติรกอบลาภ 494312331 34 
  นายพรชยั ตนัวเิชยีรศร ี494312333 35 
  นางสาวพรรณิภา แกว้มาก 494312335 36 
  นางสาวภทัราธร ทองคงหาญ 494312336 37 
  นายวทิวสั สมสขุ 494312342 38 
  นายศราวธุ พงษอ์รยิะทรพัย ์494312344 39 
  นายสถาปนันท ์ศรสีารากรณ ์494312345 40 
  นายสรทรรศ แสงประดษิฐ ์494312346 41 
  นางสาวสภุาพร เจรญิผล 494312349 42 
  นายสเุมธ กจิปฐมมงคล 494312350 43 
  นายอรรถพร ศรกีระจา่ง 494312352 44 
  นายอรรนัฐภงช ์ทรพัยโ์ชค 494312353 45 
  นางสาวองัคณา จติรเจรญิ 494312355 46 
  นางสาวอจัฉรา แกว้สาํรวย 494312356 47 
  นายอทิธพิทัธ ์ไทรพนัธแ์กว้ 494312357 48 
  นางสาววลญัชลกัษมณ ์นักวฬิา 494312361 49 
  นางสาวกสุมุา เงนิยอดรกั 494312403 50 
  นางสาวจรลัรตัน ์พรวงคเ์ลศิ 494312407 51 
  นางสาวจารวุรรณ นอ้ยจนี 494312408 52 
  นางสาวชไมพร รุง่เรอืง 494312412 53 
  นายเชษฐพงศ ์แซฉ่ั่น 494312414 54 
  นายธรีเทพ นาคแนวด ี494312421 55 
  นายธรีศกัดิ ์อนิทนนท ์494312423 56 
  นางสาวชยดุา มยีนิด ี494312433 57 
  นายวรีวทิย ์ศรมีกฎุพนัธุ ์494312436 58 
  นายสราวฒุ ิโบสทิธพิเิชฎฐ ์494312439 59 
  นายสานิตย ์ยีภู่ ่494312441 60 
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  นางสาวสดุาวรรณ ผเด็จพล 494312442 61 
  นายสเุทพ ยัง่ยนื 494312444 62 
  นายสวุชิา วไิล 494312446 63 
  นางสาวอญัญภรณ ์ดโีชต ิ494312452 64 
  นายเอกภมู ิเหลอืงธนพลกลุ 494312455 65 
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