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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

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

 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลรตัน ์ปะรมัย ์574552101 1 
  นายฮาดสิ โกมุก 574552102 2 
  นางสาวกมลชนก บญุชว่ย 574552103 3 
  นางสาวกานตม์ณี ตัง้เต็มเกยีรต ิ574552104 4 
  นายกติตคิณุ เจตนายิง่ยง 574552105 5 
  นางสาวกญัญาณัฐ มโีพนงาม 574552106 6 
  นายธนพฒัน ์กจิเดช 574552107 7 
  นางสาวเกศราพร บวัพวง 574552108 8 
  นายจรนิทร เทยีนทอง 574552109 9 
  นายจริพงษ ์นาคอรา่ม 574552110 10 
  นายวรีะชยั คุม้ภยั 574552111 11 
  นางสาวฉววีรรณ วงษจ์นัทรท์อง 574552112 12 
  นายชยานันต ์เขาแกว้ 574552113 13 
  นายชาครณิ หนูบา้นเกาะ 574552114 14 
  นายจเรศกัดิ ์จนัทนะ 574552115 15 
  นางสาวณัฐวด ีสองสใีส 574552116 16 
  นายจริพนธ ์ลอืกระจา่ง 574552117 17 
  นายตะวนั บญุม ี574552118 18 
  นางสาวทวพีร ลาภจติ 574552119 19 
  นายธนภทัร โยธา 574552120 20 
  นายนพณัฐ จนัทรแ์จง้ 574552121 21 
  นายชยัวฒัน ์พรหมพนัธกรณ ์574552122 22 
  นายฉัฐภาณุ แกว้ทบัทมิ 574552123 23 
  นายชนะภยั ไพจติร 574552124 24 
  นางสาววชรพร สวุรรณบวร 574552125 25 
  นางสาวพรทพิย ์หลกัด ี574552126 26 
  นายไพรวลัย ์เซ ีย่งหว็อง 574552127 27 
  นายภวตั บวัจนัทร ์574552128 28 
  นางสาวภคันิษฐก์า ยลวงศ ์574552129 29 
  นายภาณุพนัธ ์ตาแสง 574552130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวปฏญิญา ศรมุีข 574552131 31 
  นางสาววรรณิศา บานไม่รูโ้รย 574552132 32 
  นายวชัรกลุ มาลาวงษ ์574552133 33 
  นายชษิณุพงศ ์พงษป์ระพนัธ ์574552134 34 
  นายทวชียั ดวงศร ี574552135 35 
  นายทศพร ศริทิศพร 574552136 36 
  นางสาวศรินิภา วอ่งชงิชยั 574552137 37 
  นางสาวศภุมาส ลาพรมมา 574552138 38 
  นายชวนิ บํารงุเรอืน 574552139 39 
  นางสาวสรินิร ีงามศลิา 574552140 40 
  นางสาวอรวรรณ พยคัฆ ์574552141 41 
  นางสาวสธุดิา แซโ่งว้ 574552142 42 
  นายสพุเิชษฐ ศรธนู 574552143 43 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์ชยัเขยีว 574552144 44 
  นายอดศิกัดิ ์สทุธทิรพัย ์574552145 45 
  นางสาวอนิสา นัยนันท ์574552146 46 
  นายอมรเทพ ตัง้สขุสบายด ี574552147 47 
  นายอลงกรณ ์บวัประชา 574552148 48 
  นายอคัรพงษ ์ทองดอนนอ้ย 574552149 49 
  นางสาวเอกอนงค ์วริยิะกลู 574552150 50 
  นางสาวกรกนก กาํหนด 574552151 51 
  นางสาวกาญจนา รตันจนิดา 574552152 52 
  นางสาวจฑุาทพิย ์ยงัโป้ย 574552153 53 
  นางสาวฑารกิา แสงทอง 574552154 54 
  นายดนุสรณ ์ฉุนราชา 574552155 55 
  นายณฐธนพร วรโชตโิภคนิวฒันา 574552156 56 
  นางสาวธญัธดิา บญุพรหม 574552157 57 
  นายธานาพล ดากาวงค ์574552158 58 
  นางสาวพรนภา แยม้พราย 574552159 59 
  นางสาวพรพรรษา แจม่ใส 574552160 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวพชิญา คุม้กนั 574552161 61 
  นางสาวมุตา นิโครธา 574552162 62 
  นายชยัชนะ บวัทอง 574552163 63 
  นายวริะ เหลอืงวฒันวไิล 574552164 64 
  นางสาวโศจริตัน ์วฒันกลุโชคชยั 574552166 65 
  นายสภุทัร เซ ีย่งผุง 574552167 66 
  นายสรุตัน ์จวิยิน้ 574552168 67 
  นายสรุยิา พระจไุทย 574552169 68 
  นายอดศิร หนูนันท ์574552170 69 
  นางสาวพลอยชมภ ูแกว้เกต ุ574552177 70 
  นายพชัร สามสงัข ์574552179 71 
  นายพเิชษฐ ์เมอืงเกา่ 574552180 72 
  นายภคัพล พูลสวสัดิ ์574552183 73 
  นายรณพชัร แกว้โหมดตาด 574552188 74 
  นายวรวชิ สกุทอง 574552191 75 
  นางสาววชิชดุา เขยีวมรกฎ 574552192 76 
  นางสาวศริวิรรณ เมฆสง่า 574552195 77 
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