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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร นิเทศศาสตรบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4059 ดร. สุชาดา แสงดวงด ี
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์ประชาสมัพนัธ)์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกฤษณา นาคสงค ์554551102 1 
  นางสาวกลุธดิา สงิหก์ลิน่ 554551103 2 
  นางสาวขนิษฐา กจิจาํรญู 554551104 3 
  นางสาวขวญัตา ศกุระศร 554551105 4 
  นายจนิตวรี ์สบืยิม้ 554551106 5 
  นางสาวจริาภรณ ์ตูค้าํ 554551107 6 
  นางสาวฉัฏฐมา สคุนธฉายา 554551108 7 
  นางสาวชลธชิา พึง่สาย 554551109 8 
  นางสาวชลนัดา โชตชิว่ง 554551110 9 
  นางสาวชชัชญา งามยิง่ 554551111 10 
  นางสาวณภทัร สามบญุศร ี554551112 11 
  นายณัชพล นัทธทีอง 554551113 12 
  นายณัฐพงษ ์สขิณัฑกสมติ 554551114 13 
  นางสาวทศันีย ์สนัตปิระชา 554551115 14 
  นางสาวทติยา อนิทรภ์ริมย ์554551116 15 
  นางสาวทยิาพร ขาํวงษ ์554551117 16 
  นายธนกฤต โตะ๊ปลืม้ 554551118 17 
  นางสาวธดิารตัน ์ภมร 554551119 18 
  นางสาวธดิารตัน ์เลา้เจรญิ 554551120 19 
  นางสาวธดิารตัน ์สภุรี ์554551121 20 
  นางสาวนภสัวรรณ ์วกิรมสทิธิเ์ดช 554551122 21 
  นางสาวนฤภร เซง่เจรญิ 554551123 22 
  นางสาวบษุด ีพวงพกิลุ 554551124 23 
  นายปฎพิทัธ ์พุ่มเดชงักลู 554551125 24 
  นางสาวปรชีญา เครอืทองจนัทร ์554551126 25 
  นางสาวพนิดา ตรอีํานรรค 554551127 26 
  นางสาวพนิตพร เผ่าพนัธศ์ร 554551128 27 
  นางสาวพรพมิล ฉ่ําดมุ 554551129 28 
  นายพทิยา สาระยิง่ 554551130 29 
  นายพรีพงษ ์ผวิออ่น 554551131 30 
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  นางสาวฟ้า ลิม้ประเสรฐิ 554551132 31 
  นางสาวฟ้าอศุมิา นวมนาม 554551133 32 
  นางสาวภาวนีิ หอมด ี554551134 33 
  นางสาวมนัสพร แป้งหอม 554551135 34 
  นางสาวมะลวิลัย ์อนิหวัย่าน 554551136 35 
  นางสาวมิง่ขวญั สระสทิธิ ์554551137 36 
  นางสาวเยาวลกัษณ ์ฉายะยนัต ์554551138 37 
  นางสาวรวอิร ปาวสาร 554551139 38 
  นางสาวรจุริา ทองดอนใหม่ 554551140 39 
  นางสาวลกัษกิา สขุกนัตะ 554551141 40 
  นางสาวลกูเต๋า โพธกิลุ 554551142 41 
  นางสาววนิดา อนิทประเสรฐิ 554551143 42 
  นายวรวฒุ ิสขุจติร 554551144 43 
  นางสาววรญัญา ปรอดโปรง่ 554551145 44 
  นายวชัรพล กจิเจรญิ 554551146 45 
  นางสาววจิติรา สภุารส 554551147 46 
  นายวทิยา จาตรุสั 554551148 47 
  นางสาวศวิพร วงศล์ขิติโอฬาร 554551149 48 
  นางสาวสกลุรตัน ์ลิม้คาง 554551150 49 
  นายสมพร คงมาชพี 554551151 50 
  นายสมฤทธิ ์บญุถนอม 554551152 51 
  นายสทิธชิยั นิลพ่วง 554551153 52 
  นางสาวสจุติรา นันทวจิารณ ์554551154 53 
  นางสาวสดุารตัน ์รตันวจิติร 554551155 54 
  นางสาวสนัุนทา เสอืกลิน่ 554551157 55 
  นางสาวสเุมธา ไทรชมภ ู554551158 56 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์จนัทรค์รฑุ 554551159 57 
  นางสาวหทยัชนก มทีอง 554551160 58 
  นายอนุสรณ ์สขุจนัทร ์554551161 59 
  นางสาวอภญิญา นวลไทย 554551162 60 

2/3 Page 22/10/2561 11:16  



 

 

ระบบบรกิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

 
รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2555 

 

รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร นิเทศศาสตรบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4059 ดร. สุชาดา แสงดวงด ี
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์ประชาสมัพนัธ)์  
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  นางสาวอลษิา ดวงวเิชยีร 554551163 61 
  นางสาวอษัฎาพร ใป๋เขยีว 554551164 62 
  นางสาวอษุา พรหมนอ้ย 554551165 63 
  นางสาวพนิตสภุา เผ่าพนัธศ์ร ี554551166 64 
  นางสาวพมิลพรรณ ฟ้าดษิฐ ี554551167 65 
  นางสาวแพรวพรรณ ใจร ืน่ 554551169 66 
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