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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร นิเทศศาสตรบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4052 ผศ.ดร. ณชัชา ศรินิธนาธร 
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์ประชาสมัพนัธ)์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกรรณิการ ์ราํพงึจติต ์554551201 1 
  นางสาวกลัยาณี เจรญิสขุใส 554551202 2 
  นางสาวกาญจนมาศ โตพนัธุด์ ี554551203 3 
  นางสาวเกวลนิ ทองดอนใหม่ 554551204 4 
  นางสาวขนิษฐา คลอ่งแคลว่ 554551205 5 
  นายคมคณิต ไชยภาค 554551206 6 
  นางสาวจริาพร ดอนบญุไทย 554551207 7 
  นางสาวจฑุาทพิย ์แตงออ่น 554551208 8 
  นางสาวเจนจริา บณุยสนธกิลุ 554551209 9 
  นางสาวเจมจริา ปรชีา 554551210 10 
  นางสาวชนัญชดิา ขดัเรอืง 554551211 11 
  นายชนิวฒุ ิไขท่อง 554551212 12 
  นางสาวณัชรนิทร ์ตาละคาํ 554551213 13 
  นางสาวณัฏฐนันท ์ศรกีศุลานุกลู 554551214 14 
  นายณัฐพล ภูแ่กว้ 554551215 15 
  นางสาวณิชยา พุ่มพูล 554551216 16 
  นางสาวดวงกมล มงคลรตัน ์554551217 17 
  นางสาวธนาภา อบเชย 554551218 18 
  นางสาวธญัลกัษณ ์ตนัตสิกลุเลศิ 554551219 19 
  นางสาวธารารตัน ์กาญจนคเชนทร ์554551220 20 
  นางสาวนภาภรณ ์นิยม 554551221 21 
  นางสาวนิชากร สขุกมุภาพนัธ ์554551222 22 
  นางสาวนุชจร ีแกว้นํา้ 554551223 23 
  นางสาวณัฏฐช์ญา รอดปฐม 554551224 24 
  นายเบญจรงค ์อําไพศร ี554551225 25 
  นายปกรณ ์ปานมารศร ี554551226 26 
  นายปัญญากร เหรยีญทอง 554551227 27 
  นางสาวพนารตัน ์ผูกนอ้ย 554551228 28 
  นางสาวพรสรวง ตัง้สขุสบายด ี554551229 29 
  นางสาวพลอยปภสั ศรปัีญญา 554551230 30 
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  นางสาวพมิพช์นก เปลีย่นอารมย ์554551231 31 
  นางสาวแพรว แสงดษิฐ 554551232 32 
  นางสาวภสันันท ์สนัุนวชัะทาวรรณ 554551233 33 
  นายภาณุพงศ ์วชิยัธรรมคณุ 554551234 34 
  นางสาวมณฑริา พรายวนั 554551235 35 
  นางสาวมลฤด ีเทพพทิกัษ ์554551236 36 
  นางสาวมุกดา ชยัมงคล 554551237 37 
  นางสาวยุวด ีสทิธนิาม 554551238 38 
  นางสาวเรอืนแกว้ สวสัดิร์กัษา 554551239 39 
  นางสาววรรณวภิา ถิน่สาํราญ 554551240 40 
  นางสาววราพร บรรเทาวงษ ์554551241 41 
  นางสาววราภรณ ์เอกะจมัปกะ 554551242 42 
  นางสาววลดา มติงั 554551243 43 
  นายวฒันา สนัตธิาํรงพนัธ ์554551244 44 
  นางสาววภิาวด ีอดุมสดุ 554551245 45 
  นางสาววริยิา ดยีิง่ 554551246 46 
  นางสาวศริดา แสงใส 554551247 47 
  นางสาวศรินิทพิย ์คนกลาง 554551248 48 
  นางสาวศริวิรรณ โตจอ 554551249 49 
  นายสมชาย ชยัเพ็งจนัทร ์554551250 50 
  นายสมภพ แดงแสง 554551251 51 
  นายสามารถ เทีย่งธรรม 554551252 52 
  นางสาวสริธีร อบเชย 554551253 53 
  นางสาวสกุญัญา จาํปาเงนิ 554551254 54 
  นางสาวสนิุสา ชนิพรม 554551255 55 
  นางสาวสนิุสา มศีริ ิ554551256 56 
  นางสาวสปุราณี เนียมเตยีง 554551257 57 
  นายแสน บางลานทอง 554551258 58 
  นางสาวอโนชา สาํราญรืน่ 554551259 59 
  นางสาวอภญิญา แสงทองยอ้ย 554551260 60 
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  นางสาวอภสิรา ธญัญากลุวงศ ์554551261 61 
  นายอาภากร ประทมุรตัน ์554551262 62 
  นางสาวอารยีา ฉายทองเจรญิ 554551263 63 
  นางสาวอสิรยิาภรณ ์แซอุ่ย้ 554551264 64 
  นางสาวนุชวรา ตนัมนัทอง 554551265 65 
  นายธนพนธ ์ทองลอง 554551266 66 
  นางสาวสปุรยีา กมลพฒันานันท ์554551267 67 
  นางสาวสภุสัสร ศกัดิศ์รยุทธ 554551268 68 
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