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รุน่ 501 หมู่เรยีน 
 

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

 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวศริพิร เจรญิพรโอภาส 504312101 1 
  นายกรกรชิ แกว้เพชร 504312103 2 
  นายชยัยศ สารเนียม 504312112 3 
  นางสาวณัฏยา กระจา่งแจม่ 504312114 4 
  นายธนพล พมิพา 504312117 5 
  นายธนวรรธน ์เหลอืงสมานกลุ 504312118 6 
  นางสาวนฤมล แกว้เกา้ดวง 504312122 7 
  นางสาวนันทนีิ สวสัดชิยันันทา 504312123 8 
  นางสาวนิภาพร บญุณรงค ์504312124 9 
  นางสาวธญัญฐ์ติา ศลิารจุพุิฒเิมศ 504312131 10 
  นายมารตุ ผดงุฤกษ ์504312134 11 
  นางสาวยุพด ีแยม้บางแกว้ 504312135 12 
  นายวรฒุ กว่ยสกลุ 504312142 13 
  นางสาวศริปิระภา สนนาค 504312146 14 
  นางสาวสชุาวด ีภทัรจติตมิากลุ 504312152 15 
  นางสาวสนิุษา แตงเทศ 504312154 16 
  นายอดศิร ภาคภมู ิ504312158 17 
  นางสาวอรนุช สริธินกรกลุ 504312161 18 
  นางสาวอลสิา จนัมะณี 504312162 19 
  นายอาํพล วชิปูถมัภ ์504312164 20 
  นางสาวเกศผกา แกว้เพชร 504312165 21 
  นางสาวเนตรสดุา จนัอน้ 504312166 22 
  นางสาววภิา ทรพัยผ์าตสิขุ 504312170 23 
  นายอภชิาต ิแกว้รุง่เรอืง 504312171 24 
  นายวรภทัร นิลพนัธุ ์504312175 25 
  นางสาวกชกร พจนารถ 504312201 26 
  นายกอบลาภ อิม่ปรชีา 504312204 27 
  นางสาวกานตน์ลนิ จารบีรูณภาพ 504312206 28 
  นายขจร ไผ่ราํลกึ 504312207 29 
  นางสาวจนัทรจ์ริาพร เรอืงศร ี504312208 30 
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  นางสาวจนิตรตัน ์แกว้ชะอุ่ม 504312209 31 
  นางสาวจริาภรณ ์สขุหอม 504312210 32 
  นายชาครติ วอ่งไวกรยิา 504312212 33 
  นางสาวฐติยิา  บญุปลกู 504312213 34 
  นายณัฐกรณ ์วทิยภาพ 504312214 35 
  นายดลนภสั คงคาเขตร 504312215 36 
  นายธงไชย ลาภภญัโญพพิฒัน ์504312216 37 
  นายธนพล ศริลิขิติรานนท ์504312217 38 
  นายนท ีเปียมนอ้ย 504312220 39 
  นางสาวนรรีตัน ์จนัทรแ์จง้ 504312221 40 
  นางสาวนิลดา สดุใจด ี504312224 41 
  นางสาวประไพ มงคลพฒัน ์504312226 42 
  นางสาวพรนภา เท่าเทยีม 504312229 43 
  นางสาวภรณท์พิย ์ยางเยีย่ม 504312231 44 
  นายเมธาศษิฐ ์วงษก์ติตชิานนท ์504312232 45 
  นายยนืยง เรบ่บา้นเกาะ 504312234 46 
  นางสาวลดา เผ่าผึง้ 504312237 47 
  นางสาววงศน์ภา สาลวีสัศอาภรณ ์504312238 48 
  นางสาววรรณิกา ไถบ้า้นกวย 504312239 49 
  นางสาววราภรณ ์โมช้บุศร 504312240 50 
  นายวสนัต ์เตชตตจินิดา 504312242 51 
  นางสาวศริประภา สจัจาศลิ 504312245 52 
  นางสาวศริพิร บญุทอง 504312246 53 
  นางสาวศภุร รอจายะ 504312247 54 
  นายสรญักร สสีรรพ ์504312248 55 
  นางสาวสชุาวด ีแยม้สรวล 504312252 56 
  นายอนุรกัษ ์ตาตะ 504312258 57 
  นางสาวอรณิกา สามไกร 504312259 58 
  นางสาวอรดา เสมสวสัดิ ์504312260 59 
  นายอกุฤษฎ ์พูลโภค 504312264 60 
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  นางสาวเบญจพร จติตวิรรณ 504312266 61 
  นางสาวเพรช็รตัน ์หมิาลา 504312267 62 
  นางสาวเวนุกา เพชรวเิศษ 504312268 63 
  นางสาวแพรวเพชร ธรรมา 504312269 64 
  นางสาวสริพิร เผ่าผาง 504312270 65 
  นายสายชล ทองมูลตน 504312275 66 
  นางสาวทพิยว์รรณ ชมพูพงษ ์504312276 67 
  นางสาวนิชนันท ์ศรมีนัตะ 504312277 68 
  นางสาวกรกนก มิง่จนัทร ์504312302 69 
  นางสาวนทนีาถ เหลอืวฒันวรรณ 504312320 70 
  นางสาววรรณิศา เหลอืงรุง่ทรพัย ์504312339 71 
  นางสาวศริมิา พุกผล 504312346 72 
  นางสาวอรณิช ฉุยฉาย 504312359 73 
  นางสาวอรว ีนิตริสสคุนธ ์504312361 74 
  นายกฤษณธร แกว้ชมเชย 504312373 75 
  นางสาวสนัุตตา แสงจนัทร ์504312375 76 
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