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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร นิเทศศาสตรบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6128 อ. ทวิาพร ทราบเมอืงปัก 
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุ
โ  

 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกณัฐาภรณ ์แถนชยัภมู ิ554552101 1 
  นางสาวกติตยิา พนัธแ์ปร 554552102 2 
  นายคมเดช พทิกัษ ์554552103 3 
  นายจกัรพนัธ ์ปามะโน 554552104 4 
  นางสาวจติภิสัร ์เนตรเรอืงโรจน ์554552105 5 
  นางสาวจนิตนา ทรงแสงจนัทร ์554552106 6 
  นางสาวชลติา ศรวีเิศษ 554552107 7 
  นายชนิดนัย นุชนาท 554552108 8 
  นายณรงค ์สทิธ ิ554552109 9 
  นายณัฐดนัย ฉิมพาล ี554552110 10 
  นางสาวณัฐตกิารณ ์บตุรอยู่ 554552111 11 
  นายณัฐพล สมุามั่น 554552112 12 
  นางสาวดวงพร วฒุคิาํ 554552113 13 
  นางสาวดจุดาว แกว้กลอ่ม 554552114 14 
  นายตรรีตัน ์จนัทฤทธิ ์554552115 15 
  นายทศพร เจรญิศร ี554552116 16 
  นางสาวธนพร วงศท์อง 554552117 17 
  นายธนากร สงพรมทพิย ์554552119 18 
  นายธวชัชยั อนิทรม์า 554552120 19 
  นายนพพร นาจะหมืน่ 554552121 20 
  นายนพพร แสงนิล 554552122 21 
  นายนพพล โสทน 554552123 22 
  นายนิตธิร ดอนสวุรรณ 554552124 23 
  นายนิธภิทัร เหลอืวฒันวรรณ 554552125 24 
  นายนิรวทิธ ์มณีสอดแสง 554552126 25 
  นายบดนิทรเ์ดชา บญุเทยีม 554552127 26 
  นางสาวเบญจพร สอนสทิธิ ์554552128 27 
  นางสาวประภสัสร ใครสวุรรณ ์554552129 28 
  นายปวชิ พูลเพชร 554552130 29 
  นางสาวปวณีีนุช ปฐมธรรมการ 554552131 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายปัฐน ์หวานชะเอม 554552132 31 
  นางสาวปัทมวรรณ อนิสวา่ง 554552133 32 
  นางสาวพรพมิล ศรศลิป์ 554552134 33 
  นางสาวพรสดุา ละเอยีด 554552135 34 
  นางสาวพชัร ีคาํปันจะ 554552136 35 
  นายพรีนัฐ วงศพ์นิตนันท ์554552137 36 
  นายภานุพงศ ์จงใจภกัด ี554552138 37 
  นายโยธนิ ศริไิพรทอง 554552139 38 
  นายรชานนท ์คาํแดง 554552140 39 
  นางสาวฤดมีาศ พสิษิฐก์ลุ 554552141 40 
  นางสาววงศผ์กา วชัวงค ์554552142 41 
  นายวรรณะ นักเพยีร 554552143 42 
  นายวรวฒุ ิอ่อนมั่น 554552144 43 
  นายวสรุตัน ์หมิน่กระโทก 554552145 44 
  นายวฒันชยั ทวิากร 554552146 45 
  นางสาววชิชตุา พุ่มสงวน 554552147 46 
  นายสหชยั เถาแตงออ่น 554552148 47 
  นายสารนิ พุกยิม้ 554552149 48 
  นายสาโรจน ์น่ิมนวล 554552150 49 
  นางสาวสดุารตัน ์มิง่เรอืน 554552151 50 
  นางสาวสธุดิา กลงึชงั 554552152 51 
  นางสาวสนัุดดา มขีนุ 554552153 52 
  นายสเุมธ เสารท์อง 554552154 53 
  นางสาวสวุนันท ์อรณุชยั 554552155 54 
  นางสาวอณัฐญา กาญสอาด 554552156 55 
  นางสาวอภญิญา โตรตัน ์554552157 56 
  นายอรรถพล คุม้พุ่ม 554552158 57 
  นายอมัรนิทร ์อนิภวิาส 554552159 58 
  นายอาคม พวงไทย 554552160 59 
  นายเอกวทิย ์ทรพัยใ์หญ ่554552161 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายฮาดสิ โกมุก 554552162 61 
  นางสาวสปุราณี บวัวฒัน ์554552163 62 
  นายครษิฐ ์จรมา 554552164 63 
  นางสาวธดิาพร นาคนิทร ์554552165 64 
  นายยศพทัธ ์จารกุรณุา 554552166 65 
  นางสาวนวรตัน ์ทองแพง 554552167 66 
  นางสาวอารรีตัน ์สขุแป้น 554552168 67 
  นางสาวปรางคท์อง สงจนิดา 554552169 68 
  นางสาวสกลุรตัน ์ตรรีตัน ์554552170 69 
  นางสาวพชิชาภสัร ์เอกธนาดศิกลุ 554552171 70 
  นางสาววราพร ณรงคเ์ลศิฤทธิ ์554552172 71 
  นายอาทติย ์ประพฤทธิพ์งศา 554552173 72 
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