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รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 
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รุน่ 511 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร ศลิปศาสตรบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4052 ผศ.ดร. ณชัชา ศรินิธนาธร 
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุ
โ  

 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวพชิญา ตาบดุดา 514312226 1 
  นางสาวมลฤด ีอยู่จงด ี514312231 2 
  นางสาววรศิรา ศรมีานิต 514312235 3 
  นายวริตัน ์กลิน่ขจร 514312237 4 
  นางสาวหทยัชนก นอ้ยแยม้ 514312249 5 
  นายอนุวฒัน ์สวีดัทานัง 514312250 6 
  นางสาวอรุว ีพงษไ์สว 514312254 7 
  นางสาวเบญจภรณ ์นิตริสสคุนธ ์514312256 8 
  นายเอกพจน ์เอีย่มอนุพงษ ์514312257 9 
  นายแฟรง้ ออ่นละเอยีด 514312258 10 
  นายธติพิงศ ์จริเสถยีรพานิช 514312259 11 
  นางสาวกรแกว้ แยม้เพ็ง 514312260 12 
  นางสาวนฤมล ศรคีาํหู ้514312262 13 
  นางสาวพนิดา สามฉิมโฉม 514312263 14 
  นางสาวกนิษฐา นามสดุใจ 514312264 15 
  นางสาวพชัชา จริารตัน ์514312265 16 
  นายอทิธพิทัธ ์รตันจติรสมพูน 514312266 17 
  นายกอบชยั เปลง่ปลัง่ 514312302 18 
  นายกติตศิกัดิ ์สขุประเสรฐิ 514312303 19 
  นางสาวขนิษฐา ฮะเหยีย่ว 514312304 20 
  นางสาวจฑุามาศ สงัขภ์ริมย ์514312306 21 
  นายชยพล ชชูว่ย 514312308 22 
  นายชลติ เพชรหลม 514312309 23 
  นายณรงคช์ยั แกว้ยบางยาง 514312310 24 
  นายณัฐพล สริปิณุยวฒัน ์514312311 25 
  นายทนงกร วบิลูยก์จิ 514312312 26 
  นางสาวทติตยิา ลบแยม้ 514312313 27 
  นายธนพงษ ์พลายงาม 514312314 28 
  นายนัฐกรณ ์ทองเสงีย่ม 514312317 29 
  นางสาวนิภา นิลรศัม ี514312319 30 
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  นางสาวนุชร ีบญุปองหา 514312320 31 
  นายประณต ป้อมคาํ 514312322 32 
  นายปาน โพธาคณาพงศ ์514312323 33 
  นางสาวพชัร ีทองดอนใหม่ 514312325 34 
  นายพทิยา กรุพุนิทพ์าณิชย ์514312326 35 
  นายภทัร ทวริวงศ ์514312327 36 
  นายภาณุมาศย ์แมน้กลิน่เนียม 514312328 37 
  นายภรูริตัน ์อปุการด ี514312329 38 
  นางสาวมธรุดา ดงัเหมาะ 514312330 39 
  นางสาวรสรนิทร ์จนัทรพ์วง 514312332 40 
  นางสาววราณี พงษก์ลัน่กลา้ 514312334 41 
  นางสาววลัยา นิยมจนัทร ์514312336 42 
  นายวษิณุ พนัเข็มทอง 514312337 43 
  นางสาวศศมิา ชาดาศกัดิส์มบตั ิ514312339 44 
  นายศกัรนิทร ์วเิศษสงิห ์514312340 45 
  นางสาวสรศิาณัชช ์เอกคณาปราชญ ์514312343 46 
  นางสาวสายนํา้ผึง้ ลวดลาย 514312344 47 
  นางสาวสริธีร เสฎฐค์ณา 514312345 48 
  นายสรุศกัดิ ์บญุยะธาน 514312347 49 
  นางสาวสวุมิล กลบีเมฆ 514312348 50 
  นางสาวอณัศยา เพชรแท ้514312349 51 
  นางสาวอรโุนทยั ขาวเป็นใย 514312351 52 
  นางสาวอารรีตัน ์เถาวงษา 514312353 53 
  นางสาวเจนจริา ยีท่อง 514312354 54 
  นายเจษฎากร เหลอืงวพิฒัน ์514312355 55 
  นายเพิม่ศกัดิ ์อนิทรน์อ้ย 514312356 56 
  นายเอกลกัษณ ์ชยัยะ 514312357 57 
  นางสาวโสภา สวุณันะศริ ิ514312358 58 
  นายภาณุพงษ ์ดวงหริญั 514312359 59 
  นายชชัชยั ป่ินสนิชยั 514312360 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายสรุเชษฐ ์ชืน่ศริเิวช 514312363 61 
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