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รุน่ 501 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกมลนัย ไชยพฒัน ์504312102 1 
  นางสาวกองกาญจน ์ทองปาน 504312104 2 
  นางสาวกติตพิร ไพรพีนิาศ 504312107 3 
  นางสาวจรรยาพร ชาวนาฟาง 504312108 4 
  นางสาวจนิตนา อนิโต 504312109 5 
  นายจริวฒุ ิไทยอ่อน 504312110 6 
  นางสาวญาลนิุล วงศส์มัพนัธเ์วช 504312113 7 
  นางสาวณัฐพร  อน้แพ 504312115 8 
  นางสาวธดิารตัน ์บรรเทา 504312119 9 
  นายธรีวฒุ ิเมฆจนัทร ์504312120 10 
  นายนราธปิ จติเมอืง 504312121 11 
  นายบารม ีนันทยิกลุ 504312125 12 
  นายประวทิย ์แสงจนัทร ์504312126 13 
  นางสาวผาณิดา ศรบีญุ 504312128 14 
  นางสาวพรทพิย ์สดุตา 504312129 15 
  นางสาวภสัสร จริเมธากาญจน ์504312132 16 
  นางสาวมณฑา เสอืโครง่ 504312133 17 
  นางสาวรตัตกิาล บตุรด ี504312136 18 
  นางสาวรุง่นภา ฟางหนองดู ่504312137 19 
  นางสาวลกัษณา เปียแกว้ 504312138 20 
  นางสาววรลกัษณ ์สงิคบิรุนิทร ์504312140 21 
  นางสาววราภรณ ์พึง่สามคัค ี504312141 22 
  นางสาววนัวสิาข ์เดอืนฉาย 504312143 23 
  นายวรีพล ศรชีะอุ่ม 504312144 24 
  นายศภุชยั ไกรสวสัดิ ์504312147 25 
  นางสาวเปมกิา แพรอตัร ์504312148 26 
  นางสาวสตัยดา คณุธรณ ์504312149 27 
  นางสาวสริริกัษ ์สมบรูณ ์504312150 28 
  นางสาวสกุญัญา สรอ้ยทอง 504312151 29 
  นางสาวสภุนิตย ์หว้ยหงษท์อง 504312155 30 
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  นางสาวสภุาวด ีเย็นใจ 504312156 31 
  นายสรุตัน ์ดรี ืน่ 504312157 32 
  นายอมรเทพ แกว้คาํ 504312159 33 
  นางสาวอรณิชา คิม้แหน 504312160 34 
  นางสาวเปรมฤทยั ภูท่อง 504312167 35 
  นางสาวเพ็ญผกา โพธิศ์ร ี504312168 36 
  นายอนุชติ เอกวธิาพงษ ์504312172 37 
  นางสาวสภุคัชญา สนํีา้เงนิ 504312176 38 
  นางสาวกฤษฎาพร ทมิทอง 504312203 39 
  นางสาวชญาดา ชาตวิเิศษ 504312211 40 
  นางสาวนวรตัน ์สาลวีสัศอาภรณ ์504312222 41 
  นางสาวบศุรา พฤกษาโรจนกลุ 504312225 42 
  นางสาวพรทชิา นาคนาโส 504312228 43 
  นางสาวพนัธุท์พิย ์บญุวธิวาเจรญิ 504312230 44 
  นายมงัคลาวฒุ ิแผนใหญ ่504312233 45 
  นางสาวยุวด ีปัญญาจริวฒุ ิ504312235 46 
  นางสาววรนิพชิชา ชฎาธรสธุาสนิ 504312241 47 
  นางสาววชิลุดา เกตสุง่า 504312243 48 
  นางสาวสาธนีิ ป่ินกลุ 504312249 49 
  นางสาวสริลิกัษณ ์อมรศริริตันกลุ 504312250 50 
  นางสาวสนัุนท ์ศรสีกลุ 504312253 51 
  นางสาวสพุรรษา ม่วงวดัท่า 504312254 52 
  นางสาวสมุาล ีตนักติตวิฒัน ์504312256 53 
  นายอาคม นอ้ยปกุ 504312263 54 
  นางสาวเกษณีย ์เเสงนาค 504312265 55 
  นางสาวรมดิา วชิปูถมัภ ์504312274 56 
  นางสาวกนกวรรณ ศรดี ี504312301 57 
  นางสาวกลัยธ์ริา ใจยนิด ี504312305 58 
  นางสาวนันทนา วรรณภณัฑพ์นิิจ 504312322 59 
  นางสาวรจุริา โดยคาํด ี504312336 60 
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  นางสาวศริกิญัญา อนิทรไ์ทร 504312345 61 
  นางสาวสราวล ีใจมั่น 504312348 62 
  นางสาวสธุดิา พรหมรกัษา 504312352 63 
  นางสาวจารวุรรณ แยม้มณฑา 504312371 64 
  นางสาวอจัฉรากร ปปุะมุมะ 504312379 65 
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