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รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

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

 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายวชัรสทุธิ ์คูค่รองทรพัย ์544342136 1 
  นางสาวกมลชนก คาํด ี544352101 2 
  นายกมลภ ูสามารถ 544352102 3 
  นางสาวกนัตณัช แยม้คลา้ย 544352103 4 
  นายกติตคิณุ หอมอบ 544352104 5 
  นายโกวทิย ์กนุศร ี544352105 6 
  นางสาวขนิษฐา รอดมณี 544352106 7 
  นายคณิศณษ ์ลิม้สกลุ 544352107 8 
  นางสาวจรยิา คงสวุรรณ ์544352108 9 
  นายจเร กจิเครอื 544352109 10 
  นางสาวจฑุาณัฐ แสงศรจีนัทร ์544352110 11 
  นางสาวจฬุารตัน ์ผุยรอด 544352111 12 
  นายเจษฎา ภูท่อง 544352112 13 
  นายฉัตรชยั เช ือ้วงศส์กลุ 544352113 14 
  นายชนะ กฤษณะพนัธ ์544352114 15 
  นายชยานนท ์ใจแสน 544352115 16 
  นางสาวชโรชา เอีย่มอมรกลุ 544352116 17 
  นายชานุวฒัน ์ตนักติตวิฒัน ์544352117 18 
  นางสาวชตุมิา คาํปาน 544352118 19 
  นางสาวฐานิตา แกว้เนียม 544352119 20 
  นางสาวณัฐฌา อดุมผลชยั 544352120 21 
  นายณัฐพงศ ์ตนัตระกลู 544352121 22 
  นางสาวณิชา แสงออ่น 544352122 23 
  นายทศันพ์ล วงษจ์าํปา 544352123 24 
  นายธนารกัษ ์หมวกแกว้ 544352124 25 
  นายธรรมนู จนัทะสใีส 544352125 26 
  นายนัทธ ีนํา้ทองบรสิทุธิ ์544352127 27 
  นายปฐว ีบญุยเลขา 544352128 28 
  นายประดษิฐช์ยั พนัธุภ์กัด ี544352129 29 
  นางสาวประภาพร เทพเทยีนชยั 544352130 30 
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  นางสาวปิยนุช บญุยุภ ู544352131 31 
  นางสาวปิยะนุช จงเจรญิ 544352132 32 
  นายพงศศ์ริ ิอมตธรรม 544352133 33 
  นางสาวพรทพิย ์อนิทรกลุ 544352134 34 
  นางสาวพมิพจ์ฑุา สวุรรณวเิวก 544352135 35 
  นายพุทธพล ธมัมวราภรณ ์544352136 36 
  นางสาวเพ็ญรด ีจนิดาวฒันไพศาล 544352137 37 
  นางสาวภราดา ลขิติทีรุ่ง่เรอืง 544352138 38 
  นายมณฑล เหลอืงระลกึ 544352139 39 
  นายยุทธนา บญุมา 544352140 40 
  นายรณฤทธิ ์ชา้งพลาย 544352141 41 
  นายรตันะมงคล ทองด ี544352142 42 
  นางสาวลดาวรรณ ไตรภพบนัลอื 544352143 43 
  นางสาววรรณกานต ์นุชเกษม 544352144 44 
  นางสาววาสนา ศรกีาํป่ัน 544352145 45 
  นางสาววชิชดุา หลา้ด ี544352146 46 
  นางสาววภิา กลิน่หอม 544352147 47 
  นางสาววภิาว ีชนุตงิ 544352148 48 
  นางสาววรียา ทพิยว์รรณ 544352149 49 
  นายศกัดิน์รนิทร ์คะณา 544352150 50 
  นายศกัรนิทร ์แดนป่าทอง 544352151 51 
  นางสาวศรินุิช อนิทรศ์าสตร ์544352152 52 
  นายสรรเสรญิ พริยิานิมติร 544352153 53 
  นางสาวสาธติา ช ัว้ปล ี544352154 54 
  นายสทิธโิชต ิเพชรพานทอง 544352155 55 
  นางสาวสนิุสา ลบแยม้ 544352156 56 
  นางสาวสนิุสา ไทรสงัขดษุฎ ์544352157 57 
  นายสพุจน ์ขนัเล็ก 544352158 58 
  นางสาวสพุชิฌาย ์ตริตัธญัสทิธิ ์544352159 59 
  นายสเุมธ คลงันาค 544352160 60 

2/4 Page 22/10/2561 11:14  



 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2554 

 

รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

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

 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวอภชิญา พ่วงพนัส ี544352161 61 
  นางสาวอาภาพรรณ จนัทรค์าํแสง 544352162 62 
  นางสาวมนิตรา บญุยเลขา 544352163 63 
  นางสาวองัคณา ชมู ี544352164 64 
  นายเทดิศกัดิ ์ไพรท่อง 544352165 65 
  นายรวชิญ ์แสงพทิกัษ ์544352166 66 
  นายสาธติ ขวญัจติร ์544352167 67 
  นายพชิญพ์งศ ์เวชสวุรรณมณี 544352168 68 
  นายทศพล วจิกัขณอ์ภญิญา 544352169 69 
  นายวรศิร ณ โพนทอง 544352170 70 
  นายพชัรพล คลอ่งกจิการ 544352171 71 
  นายวริทิธพิล เวชพสิฐิกจิเจรญิ 544352172 72 
  นายสทิธโิชค ม่วงใหญ่ 544352173 73 
  นางสาวสภุาพร เกรกิชยัศร ี544352174 74 
  นายอศิเรศ ทอนสวสัดิ ์544352175 75 
  นายพฒันพงษ ์มั่งชพูนัธ ์544352176 76 
  นายภานุพงศ ์ทพิยป่ิ์นวงศ ์544352177 77 
  นายเฉลมิเกยีรต ินิลนามะ 544352178 78 
  นายจกัรกฤษ อดลุยฤทธิ ์544352179 79 
  นายพพิฒัน ์สวสัดิพ์พิฒัน ์544352180 80 
  นายสรพงษ ์ชาตเิชดิศกัดิ ์544352181 81 
  นายเกรยีงไกร เฉลมิสถาน 544352182 82 
  นายธนวฒัน ์แกว้สระแสน 544352183 83 
  นายศริศิกัดิ ์สขุเจรญินุกลู 544352184 84 
  นางสาวกมลวรรณ เทยีนศริ ิ544352185 85 
  นางสาวสดุารตัน ์พาทนั 544352186 86 
  นางสาวนิตยา ปัญญาสงิห ์544352187 87 
  นางสาวละอองดาว กาํลงัมาก 544352188 88 
  นายชนาธปิ นาคกระแส 544352189 89 
  นายศภุจฑุา เพ่งผล 544352190 90 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายศรายธุ ชวดจอหอ 544352191 91 
  นายโฆษติ สบืประเสรฐิกลุ 544352192 92 
  นางสาวนารรีตัน ์คาํอารยีส์กลุ 544352193 93 
  นายปฤษฏา ทองพุทธรกัษ ์544352194 94 
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