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รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 

ภาคการศกึษาทีเ่ขา้ 1 / 2556 

 

รุน่ 561 หมู่เรยีน 
 

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

 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกวรรณ เดชทองคาํ 564552101 1 
  นายกว ีชืน่อบชม 564552102 2 
  นางสาวกติตยิาภรณ ์ออ่นละมยั 564552103 3 
  นายเกยีรตศิกัดิ ์บญุไวย ์564552104 4 
  นางสาวคณิตตา ชมเดช 564552105 5 
  นายจกัรพนัธ ์ปาอนันต ์564552106 6 
  นางสาวจติสมรกั แซอ่ึง้ 564552107 7 
  นางสาวจริาวรรณ คนบญุ 564552108 8 
  นางสาวฉัตรพลอย ชมใจ 564552109 9 
  นางสาวชลดา บญุจาํเรญิ 564552110 10 
  นายชยัมงคล กอเจรญิสขุ 564552111 11 
  นายชาครณิ หนูบา้นเกาะ 564552112 12 
  นางสาวโชตกิา ผึง้ปฐมภรณ ์564552113 13 
  นายณฤดล ศรหีร ัง่ 564552114 14 
  นางสาวณัฐฌา อมสรชยัศกัดาิ 564552115 15 
  นายณัฐวฒุ ิสนุทรยีา 564552116 16 
  นางสาวณัฐสดุา หุ่นงาม 564552117 17 
  นางสาวดนยานันทน ์ขนุอาวธุ 564552118 18 
  นางสาวตนัหยง กลุงามถิน่ 564552119 19 
  นางสาวทพิยส์ดุา โพธิช์ยัรตัน ์564552120 20 
  นางสาวธนพร เฉลยชยั 564552121 21 
  นายธรีพงษ ์อาจคงหาญ 564552122 22 
  นายนนทพทัธ ์แสนสขุ 564552123 23 
  นายนฤเบศร ์เกลีย้งเจรญิ 564552124 24 
  นางสาวนันทกาญจน ์ขาวพลบั 564552125 25 
  นางสาวนิศรา ศกนุตนาฏ 564552126 26 
  นางสาวเบญจมาศ ใจซือ่ด ี564552127 27 
  นายประเสรฐิ สมบตัคิโุณปการ 564552128 28 
  นางสาวปิยนุช พรหมสาขา 564552129 29 
  นางสาวปิยาภรณ ์วภิาสธวชั 564552130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายพงษพ์พิฒัน ์ดอกลาํเจยีก 564552131 31 
  นายพศวรี ์ศรแีกว้ 564552132 32 
  นางสาวพชัร ีพนัธส์ขุ 564552133 33 
  นางสาวพมิพนิ์ภสั จนัทรห์ลนิ 564552134 34 
  นายไพบลูย ์สกลุพานิชชยั 564552135 35 
  นางสาวเนตรณดา จกัษุสวุรรณ 564552136 36 
  นายมนตร ีทศันานุกลุกจิ 564552137 37 
  นางสาวมุตา นิโครธา 564552138 38 
  นายยุทธนา ทองคาํ 564552139 39 
  นายรณภพ ศรบีญุเพ็ง 564552140 40 
  นางสาวรุง้นภา  ชิน้ฮะงอ้ 564552141 41 
  นายวศนิ รกัเจรญิ 564552142 42 
  นางสาววลันภา พวงผ่อง 564552143 43 
  นางสาววาสนา สระทองเพยีร 564552144 44 
  นายวฒุกิรณ ์สใีส 564552145 45 
  นายศภุกร กฤชณัฐกรณ ์564552146 46 
  นายศภุกติติ ์ศรทีอง 564552147 47 
  นายสยามชยั วงคห์น่อแกว้ 564552148 48 
  นางสาวสริมีาส ชมทรพัย ์564552149 49 
  นางสาวสชุาดา วงษไ์สว 564552150 50 
  นางสาวสพุตัรา มณีนพรตัน ์564552151 51 
  นางสาวสภุาวรรณ วุน่บํารงุ 564552152 52 
  นางสาวสรุางคร์กัษ ์นิยมพลอย 564552153 53 
  นางสาวสลุาลวีลัย ์หงษเ์วยีงจนัทร ์564552154 54 
  นางสาวสมุารนิทร ์ภูร่ะยา้ 564552155 55 
  นายอนุชา จนัเจรญิ 564552156 56 
  นายอนุพงษ ์แซล่ิม้ 564552157 57 
  นางสาวอมรรตัน ์แพสวสัดิ ์564552158 58 
  นายอวษิฐ ์จนัดา 564552159 59 
  นายอมัรนิทร ์กาละ 564552160 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวอมุาพร เปียแกว้ 564552161 61 
  นายธนวฒัน ์สนิสมบรูณ ์564552162 62 
  นายณัทกฤช เพ็งเหมอืน 564552163 63 
  นางสาวนัฏอศิมิา ทองเสงีย่ม 564552164 64 
  นายอคัรพ์ล กลิน่สคุนธ ์564552165 65 
  นายสจุนิต ์วงษส์วรรค ์564552166 66 
  นายสทุธนัิย คาํนิล 564552167 67 
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