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รุน่ 551 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร นิเทศศาสตรบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4031 ผศ.ดร. เยาวภา บวัเวช 
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุ
โ  

 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกฤษตรนิ รตัตกลุ 554552201 1 
  นายเกยีรตพิงษ ์อคัคะรสัมโีย 554552202 2 
  นายคณุากร อยู่พะเนียด 554552203 3 
  นายจกัรกฤษณ ์เภาดว้ง 554552204 4 
  นายจริฐั แปลกเมอืง 554552205 5 
  นายจริายุ เกตแุกว้ 554552206 6 
  นางสาวจริารตัน ์ราวนอ้ย 554552207 7 
  นายเฉลมิวฒุ ิมณีฉาย 554552208 8 
  นางสาวชฎาพร จงศกัดิส์วสัดิ ์554552209 9 
  นายณภทัร หว้ยหงษท์อง 554552210 10 
  นายณัฐพงษ ์ภริมยห์วาด 554552211 11 
  นายณัฐวฒุ ิคาํรอ้ยแสน 554552212 12 
  นายณัฐวฒุ ิหงษเ์วยีงจนัทร ์554552213 13 
  นายทศพร เทยีนทอง 554552214 14 
  นายธนวชัร จนัทรส์ทุนพจน ์554552215 15 
  นายธนสนิ ธนวบิลูยว์ฒัน ์554552216 16 
  นายธเนศพล เกดิสมนึก 554552217 17 
  นายนครนิทร ์ปรดีา 554552218 18 
  นายนนทชยั เชาวมยั 554552219 19 
  นายนฤคม เตมิคนุานนท ์554552220 20 
  นางสาวนวพร ปนุยาโพ 554552221 21 
  นางสาวนํา้ผึง้ ฉายาจติต ์554552222 22 
  นายผดงุพงศ ์ศรเีมอืง 554552223 23 
  นางสาวพรรณทพิยภ์า อนิทรม์า 554552224 24 
  นางสาวพรมิา ลาภภญิโญพพิฒัน ์554552225 25 
  นางสาวพชัรนิทร ์เชงิชวน 554552226 26 
  นายภทัรพล พยุงศกัดิช์าย 554552227 27 
  นายภสูทิธิ ์สขุบงกช 554552228 28 
  นางสาวมนัสชนก ไตรสงูเนิน 554552229 29 
  นางสาวรวนิดา เนียมสวสัดิ ์554552230 30 

1/3 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 4031 ผศ.ดร. เยาวภา บวัเวช 
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุ
โ  
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  นางสาวรุง่ทพิย ์เสอืงามเอีย่ม 554552231 31 
  นายเรวฒุ ิเจรญิสขุ 554552232 32 
  นายสริวฒุพิงศ ์กลุธนารจุดาํรงค ์554552234 33 
  นางสาววนัวสิาข ์จนัทรท์รงกรด 554552235 34 
  นายวรีชาต ิชยัมงคล 554552236 35 
  นายศรณัวชิญ ์อธชิาจริโรจน ์554552237 36 
  นางสาวศริวิรรณ รอ้ยดา 554552238 37 
  นายศภุณัฐ ศริพินิ 554552239 38 
  นายศภุณัฐ อนิสวา่ง 554552240 39 
  นายสรา มิม่กระโทก 554552241 40 
  นางสาวสหฤทยั ยิม้สนิท 554552242 41 
  นายสทิธพิจน ์เหน่ียวพึง่ 554552243 42 
  นางสาวสกุญัญา มหาโคตร 554552244 43 
  นางสาวสขุฤทยั บญุประเสรฐิ 554552245 44 
  นางสาวสชุาดา ศรสีาํราญ 554552246 45 
  นางสาวปรชัญานันท ์ตาสติ ิ554552247 46 
  นางสาวพยิดา ฉิมคลา้ย 554552248 47 
  นางสาวสวุาร ีใจเยอืกเย็น 554552249 48 
  นายเสกสรรค ์โนรสีวุรรณ 554552250 49 
  นายอรรถวรรษ คลา้ยขาํ 554552251 50 
  นางสาวอรวรา อยู่จาํเนียร 554552252 51 
  นางสาวอรอนงค ์สนุทรหงษ ์554552253 52 
  นางสาวอมัพร พระศกุร ์554552254 53 
  นางสาวอาทติยา เตมยีบตุร 554552255 54 
  นางสาวอารรีตัน ์นุ่นสขุ 554552256 55 
  นายอทิธพิล ซิม้รกัษา 554552258 56 
  นายอเุทน จติตป์ระสงค ์554552259 57 
  นางสาวอมุาภรณ ์ลมเมฆ 554552260 58 
  นางสาวมธรุส คงเขยีว 554552261 59 
  นายเอกภพ วรสทุธพิศิาล 554552262 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 4031 ผศ.ดร. เยาวภา บวัเวช 
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุ
โ  

 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวฉัตรชนก อํานวยชยั 554552263 61 
  นายบรรพต อดุมปิยะจนิดา 554552264 62 
  นางสาวเมศติรา ปยุงาม 554552265 63 
  นางสาวพชิญาภา ประกอบกจิ 554552266 64 
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