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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร ศลิปศาสตรบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5048 อ. วรีศกัดิ ์นาชยัด ี
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุ
โ  

 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกนกภคั องิพงษพ์นัธ ์524352101 1 
  นายกฤษณะ สาเทวนิ 524352102 2 
  นายกานต ์สงัวโรสกลุ 524352103 3 
  นายกติตคิม สนทอง 524352104 4 
  นายขจรศกัดิ ์วฒุไิกรศรอีาคม 524352105 5 
  นายจตรุงค ์เสรจ็กจิ 524352106 6 
  นางสาวจริภทัร บํารงุกจิ 524352107 7 
  นางสาวจฑุาภสั อยู่กจิตชิยั 524352108 8 
  นางสาวขวญัมนัส ปานแกว้ 524352109 9 
  นางสาวชญาพลัย ์ลิม้ประเสรฐิ 524352110 10 
  นายชนะพล พุทธา 524352111 11 
  นางสาวชวลัลกัษณ ์บวัประดษิฐ ์524352112 12 
  นายณัฐวฒุ ิขาํมณี 524352113 13 
  นายดลนภสั คงคาเขตร 524352114 14 
  นายตบงกช สขุสกลุวงศ ์524352115 15 
  นางสาวทพิวรรณ สวสัดิร์กัษา 524352116 16 
  นายธนาธปิ บญุม ี524352117 17 
  นางสาวธนิตา บญุพรหม 524352118 18 
  นางสาวธนิตา ลบแยม้ 524352119 19 
  นางสาวธารารตัน ์วฒุวิงศว์ณิช 524352120 20 
  นายนทณัีฐ องักรูธนพฒัน ์524352121 21 
  นายธนัชพงศ ์จริะโชตฐิติกิลุ 524352122 22 
  นางสาวปนัดดา เนตรลอืชา 524352123 23 
  นายปรญิญา ไทรรารอด 524352124 24 
  นางสาวปวณีา ชาวไร ่524352125 25 
  นายพงศกร สนุทรพรนาวนิ 524352127 26 
  นายพนมวสัส ์จนัทรเ์สมา 524352128 27 
  นางสาวพชัรพร พุ่มแยม้ 524352129 28 
  นางสาวภควด ีชยัทววีรกลุ 524352130 29 
  นางสาวภทัราพร ทบัทมิเขยีว 524352131 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวมะลวิลัย ์แกว้มณี 524352132 31 
  นายมโนทศั บญุเบญญา 524352133 32 
  นางสาวราตร ีวงศข์ะแยะ 524352135 33 
  นางสาววชริาภรณ ์ชกูา้น 524352136 34 
  นางสาววรรณิชา คงประดษิฐ 524352137 35 
  นางสาววราพร โอรกัษ ์524352138 36 
  นายวสนัต ์บรุารกัษ ์524352139 37 
  นายวชัระ ปารสตูร 524352140 38 
  นางสาววนัเพ็ญ ทองขาว 524352141 39 
  นางสาววาร ีจติตร์ตันสขุ 524352142 40 
  นายวรีชน จนัทรศ์ร ี524352143 41 
  นายวฒุชิยั บางคา้ 524352144 42 
  นางสาวศารณีิ จามจรุรีม่ใจ 524352145 43 
  นางสาวศลีศริ ิสวสัดิผ์ึง้ 524352146 44 
  นางสาวสนิุสา อนิทรโ์อสถ 524352147 45 
  นายสรุพล ภกัดปีระเสรฐิ 524352148 46 
  นางสาวสวุมิล เลศิศโิรรตัน ์524352149 47 
  นายอธศิรจุน ์คงกลิน่ 524352150 48 
  นายอนุชติ พรมจาร ี524352151 49 
  นางสาวอมรรตัน ์ทบัทมิทอง 524352152 50 
  นางสาวอรวรรณ ตรติรอง 524352153 51 
  นายณัฏฐช์านนท ์ลการโอฬาร 524352154 52 
  นางสาวอทุยัรตัน ์แสงนาค 524352155 53 
  นางสาวเกตทุพิย ์ณรงคอ์นิทร ์524352156 54 
  นายเทวกร เกตวุงค ์524352157 55 
  นางสาวแคทลยีา อยู่กาํเหนิด 524352158 56 
  นายไชยพงษ ์ลาภรตันกรณ ์524352159 57 
  นางสาวสภุคัษร นําเจรญิลาภ 524352160 58 
  นายวรีภทัร มงคลธนทรพัย ์524352161 59 
  นายอนุสรณ ์สมเสอื 524352162 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวลลติา ถํา้วตัร 524352163 61 
  นายอภริชัน ์เป้ามา 524352164 62 
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