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รุน่ 511 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร ศลิปศาสตรบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6053 ดร. มารษิา สุจติวนิช 
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุ
โ  

 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกนัตภพ วงศบ์ญุมาก 514312103 1 
  นายคฑาวธุ เภาดว้ง 514312105 2 
  นางสาวจตุมิา ปานเรอืง 514312107 3 
  นางสาวณัฎฐนันท ์อาจคงหาญ 514312111 4 
  นายทรงพล เลศิจนิตนากจิ 514312113 5 
  นางสาวธนาภรณ ์อยู่จงด ี514312115 6 
  นายธรีวฒัน ์ฤทธชิยั 514312116 7 
  นางสาวนวลแกว้ จงไกรจกัร ์514312117 8 
  นางสาวนิจสริ ีสวนแกว้ 514312119 9 
  นางสาวนิสากร โยธา 514312120 10 
  นายปารเมศ แจม่กระจา่ง 514312124 11 
  นางสาวพรรณวด ีปราสาร 514312125 12 
  นางสาวพณันิดา ทองคงหาญ 514312126 13 
  นางสาวภาวณีิ ลกัษณใ์นธรรม 514312129 14 
  นายรตันันท ์มูลม่อม 514312133 15 
  นางสาววราพรรณ มตีาด 514312135 16 
  นางสาวศศริตัน ์อนิเฉิดฉาย 514312140 17 
  นางสาวภตินัินท ์หลกัด ี514312147 18 
  นายสเุทพ ลิม้ประเสรฐิ 514312149 19 
  นางสาวอรพรรณ ปานเผอืก 514312151 20 
  นางสาวองัคณา พ่วงถํา้ 514312152 21 
  นางสาวอจัฉรา พริม้เพชรสง่แสง 514312153 22 
  นายอกุฤษฎ ์จรสัฤกษส์กลุ 514312154 23 
  นางสาวเบญจพร คณูเจรญิทรพัย ์514312156 24 
  นายเอกนรนิทร ์คปูระสทิธิ ์514312157 25 
  นายเอกลกัษณ ์รุง่เรอืงยัง่ยนื 514312158 26 
  นางสาวเบญจวรรณ แกว้หะ 514312159 27 
  นายอดศิกัดิ ์พุกสรุยิว์งศ ์514312163 28 
  นางสาวกนกวรรณ กองแกว้ 514312201 29 
  นางสาวกมลรตัน ์อูอ่รณุ 514312202 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวจรรจรีา อนิทรพ์าเพยีร 514312205 31 
  นายจารพุานนท ์คนมฉีลาด 514312206 32 
  นางสาวฉันทกิา ขนุทอง 514312208 33 
  นางสาวชลดิา จลุวราภรณ ์514312209 34 
  นายนัฐพล บุง้ทอง 514312211 35 
  นางสาวดวงใจ แพ่งผล 514312212 36 
  นางสาวธญัวรรณ ปิตภิพ 514312215 37 
  นายนักรบ จกัขจุนัทร ์514312217 38 
  นายนันทนัช สทุธลิกัษณ ์514312218 39 
  นางสาวนุชจร ีบวรวฒุพิงศ ์514312220 40 
  นายบดนิทร ์เทพพฤกษา 514312221 41 
  นางสาวปรารถนา ป้ันหยดั 514312223 42 
  นายพรีวสั กตตยิา 514312227 43 
  นายภเูบศ เรอืนใจมั่น 514312230 44 
  นางสาวรตันากร เย็นสรง 514312233 45 
  นายวฒุภิทัร เมฆอรณุ 514312238 46 
  นางสาวศศโิสม มณัยานนท ์514312240 47 
  นายศภุชยั ศรหีาทบั 514312241 48 
  นายสถาพร สนีวน 514312242 49 
  นางสาวสมฤด ีเพชรเจรญิ 514312243 50 
  นายสนัตสิขุ แสนตุม้ 514312244 51 
  นายสทิธศิกัดิ ์ประชาสงบ 514312245 52 
  นายสทุธเิกยีรต ิเนตรกระจา่ง 514312246 53 
  นางสาวสภุาวด ีตรเีดชา 514312247 54 
  นางสาวองัคณา โพธิศ์ร ี514312252 55 
  นายอสันี สมจติร 514312253 56 

5
 

3
 

2
 

ชา
 

ค
 
หญิ

 
คน รว

 
ค

 

2/2 Page 22/10/2561 10:52  


