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รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร ศลิปศาสตรบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5016 ผศ.ดร. กฤตยิา รุจโิชค 
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์วารสารศาสตร)์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกษภิทั กจิสมโภชน ์544342101 1 
  นางสาวกาญจนา สงเคราะหร์าษฎร ์544342102 2 
  นายกติตศิกัดิ ์วงษส์นัเทยีะ 544342103 3 
  นายไกรวชิญ ์ดชิพงศ ์544342104 4 
  นางสาวจรรยพร แผนสมบรูณ ์544342105 5 
  นางสาวเจนจริา ลดัดาวรากรณ ์544342107 6 
  นายชยณัฐ ชนุตงิ 544342108 7 
  นางสาวชารนีิ แผ่นสาํรติ 544342109 8 
  นายชเูดช ทองยอ้ย 544342110 9 
  นายทนงศกัดิ ์โพธิง์าม 544342112 10 
  นางสาวธนพร นุชสดุสวาท 544342113 11 
  นางสาวธนาภรณ ์ชยัพรวฒันา 544342114 12 
  นางสาวธดิาพร มฤคานนท ์544342116 13 
  นายธรีะ ตะถาวร 544342117 14 
  นายนภพล ลขิติหตัถศลิป์ 544342118 15 
  นางสาวนภาพร สมชยั 544342119 16 
  นายนฤมติร นามตรง 544342120 17 
  นางสาวนวพร โอนุมา 544342121 18 
  นางสาวเบญจภรณ ์ผวิเหลอืง 544342122 19 
  นางสาวปฏมิา ปลดัเป่ียม 544342123 20 
  นางสาวพรทพิย ์สาลแีกว้ 544342124 21 
  นายพลพฒัน ์ลิม้คณุธรรมโม 544342125 22 
  นางสาวพชัรพรรณ โอภาสพนิิจ 544342126 23 
  นายพชัรพนัธ ์เนียมรุง่เรอืง 544342127 24 
  นางสาวพมิพว์รรณ นุชประเสรฐิ 544342128 25 
  นายภวตั แกว้ศรเีจรญิ 544342129 26 
  นายภาณุพงศ ์เจา้สกลุ 544342130 27 
  นายมงคล จนิตจ์นัทรวงศ ์544342132 28 
  นายมงคลชยั นาคละมยั 544342133 29 
  นางสาวรตันา เทยีนทอง 544342134 30 
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  นางสาวลลติา ถํา้วตัร 544342135 31 
  นายวชัรนิทร ์ฉ่ําช ืน่วงศ ์544342137 32 
  นางสาววลิาวรรณ พนัธแ์จม่ 544342138 33 
  นางสาววศิษิฎศ์ร ีบารม ี544342139 34 
  นายวฒุศิกัดิ ์นพมาศ 544342140 35 
  นายศกัดิณ์รงค ์แสงจนัทร ์544342141 36 
  นางสาวศริวิมิล มั่งคัง่ 544342142 37 
  นายศภุชยั คนรู ้544342143 38 
  นายศภุโชค อดลุยธรรม 544342144 39 
  นายสราวธุ เซ ีย่งมา้ 544342145 40 
  นางสาวสรญิญา ปฐมพรพทิกัษ ์544342146 41 
  นายสเุชาว ์มป่ิีน 544342147 42 
  นายสทุธพิงษ ์สขุวไิล 544342148 43 
  นายสธุ ีขวญัแสนสขุ 544342149 44 
  นางสาวสวุภิา สขุพรพงษ ์544342150 45 
  นางสาวสวุมิล สตัยซ์ ือ่ 544342151 46 
  นายอนิรจุ รเีรยีบ 544342152 47 
  นายอภเิดช พวงวดัโพธิ ์544342153 48 
  นายอภวิฒัน ์ไทยถานันดร ์544342154 49 
  นางสาวอรอมุา แคนดา 544342155 50 
  นางสาวอรญัญา สมรปู 544342156 51 
  นางสาวอจัฉรา ชืน่สขุ 544342157 52 
  นางสาวอญัชล ีบญุชนะ 544342158 53 
  นางสาวอารรีตัน ์เรอืงวอน 544342159 54 
  นายอดุมสนิ เศรษฐตีระกลู 544342160 55 
  นางสาวอไุรวรรณ สวุรรณประเสรฐิ 544342161 56 
  นายอรรถสทิธิ ์กติตชิยัภญิโญ 544342162 57 
  นายชาครติ จิว๋ประชา 544342163 58 
  นายวทญั� ูดอนปานไพร 544342164 59 
  นางสาวสมฤทยั สกุร ี544342165 60 

2/3 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 5016 ผศ.ดร. กฤตยิา รุจโิชค 
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์วารสารศาสตร)์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกฤษณรงค ์เกตแุกว้ 544342166 61 
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