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รุน่ 471 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร ศลิปศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์ประชาสมัพนัธ)์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวแกว้ใจ ทองปกุ 474332101 1 
  นางสาวขนิษฐา เหมหงษา 474332102 2 
  นางสาวจอมชนก นพคณุ 474332103 3 
  นายฉัตรชยั พูนผล 474332104 4 
  นางสาวชนัญญา ตุย้จนุ 474332105 5 
  นางสาวชดิชนก หาญทอง 474332106 6 
  นางสาวชตุมิา ลนุีกลู 474332107 7 
  นางสาวฐติมิา กาฬภกัด ี474332108 8 
  นางสาวณัฐกานต ์ชยัมั่นคง 474332109 9 
  นางสาวณัฐสนิิ สถติพรพรหม 474332110 10 
  นางสาวดษุฎ ีพทิยาวานิชย ์474332111 11 
  นายทวศีลิป์ ดวงราษ ี474332112 12 
  นางสาวทศันีย ์ขนัขาว 474332113 13 
  นางสาวสาธกิา อนิยก 474332114 14 
  นายธวลัย ์มะลทิอง 474332115 15 
  นางสาวธารารตัน ์ชืน่จติร 474332116 16 
  นางสาวธารารตัน ์พฒัจนัทรห์อม 474332117 17 
  นายธรีพล บานเย็น 474332118 18 
  นางสาวนวรตัน ์เพ็ญประภา 474332119 19 
  นางสาวประภาพร วรรณเพ็ญ 474332120 20 
  นายประวทิย ์ถาวรประดษิฐ ์474332121 21 
  นางสาวปวณีา จงรกัษ ์474332122 22 
  นางสาวปิยาภรณ ์วชิชานันทกลุ 474332123 23 
  นางสาวพนาพรรณ เพ็ญตระกลูชยั 474332124 24 
  นางสาวพรทพิย ์รอดพลอย 474332125 25 
  นายพพิงศ ์สนุทรศริทิรพัย ์474332126 26 
  นางสาวพมิพส์ริ ิต๋องเรยีน 474332127 27 
  นายพศิษิฐ อู่สถติ 474332128 28 
  นางสาวพลีดา เมตเิจยีม 474332129 29 
  นายเพิม่ศกัดิ ์อมฤตโอฬาร 474332130 30 
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  นายภราดร เจยีมดาํเนินกจิ 474332131 31 
  นางสาวภสัดา ราชรนิทร ์474332132 32 
  นายภานุ สวุรรณประทปี 474332133 33 
  นางสาวมณฑริา พนัธป์าน 474332134 34 
  นางสาวยุพด ีเลาหะกาญจนศริ ิ474332135 35 
  นางสาวสาวกิา ทองเมอืง 474332136 36 
  นางสาวระวพีร ธรรมตกิานนท ์474332137 37 
  นางสาวรตันาวด ีสอดแสงอรณุงาม 474332138 38 
  นางสาววล ีพระศร ี474332139 39 
  นายวนัจกัร ใตฟ้้าพูล 474332140 40 
  นายวนัเฉลมิ กิง่แกว้ 474332141 41 
  นางสาววาสนา บญุลอืพนัธ ์474332142 42 
  นางสาววรนัตดา พยาราม 474332143 43 
  นางสาววมิลรตัน ์พบิลูสวสัดิ ์474332144 44 
  นายศกัดิช์าย ศรสีารตัน ์474332145 45 
  นางสาวศรินิทรา โพธิบ์รุพีานิช 474332146 46 
  นางสาวศริพิร สงแจง้ใหญ่ 474332147 47 
  นางสาวศภุางค ์ดอนม่วงไพร 474332148 48 
  นายสมศกัดิ ์ลดัสวน 474332149 49 
  นางสาวสกุญัญา พงษก์มลสตัย ์474332150 50 
  นางสาวสพุตัรา แพ่งผล 474332151 51 
  นางสาวกติตธิรา มติรธรรมศริ ิ474332152 52 
  นางสาวสภุาพร ชืน่เชย 474332153 53 
  นางสาวแสงตะวนั อนิทรม์ณี 474332154 54 
  นางสาวโสรญา พรมด ี474332155 55 
  นางสาวอโรชา สาขจร 474332156 56 
  นางสาวออ้มดาว ทพิยโ์สภา 474332157 57 
  นายชยัยศ สรีุง้ 474332158 58 
  นางสาวภาวณีิ ทรงสมพรชยั 474332159 59 
  นายสวุทิยา แกว้แกมเอม 474332160 60 
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