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รุน่ 501 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกาญจนธชั ศรสีารากรณ ์504312106 1 
  นางสาวศศวิมิล เกตพุนัธ ์504312145 2 
  นายสธุ ีมั่นสขุผล 504312153 3 
  นางสาวณัฏฐณิชา ยศเครอื 504312173 4 
  นายเวชวฒุ ิโนนศริ ิ504312174 5 
  นายกมลภพ แขกนวม 504312205 6 
  นางสาวธมิาพร ป้ันประดบั 504312219 7 
  นายปองพล ปานณรงค ์504312227 8 
  นางสาวรจุริตัน ์ผูกนอ้ย 504312236 9 
  นายเศรษฐพงศ ์วรศรญัยู 504312244 10 
  นางสาวอจัจมิา สขุผล 504312262 11 
  นายพชิติชยั จกัรชยัอึง้ 504312272 12 
  นางสาวอภญิญา รอบจงัหวดั 504312273 13 
  นายกฤษดา ประพนัธศ์ริ ิ504312303 14 
  นายกณัดฐิ พึง่ทรพัย ์504312304 15 
  นายกาํพล พลายพนัธุ ์504312306 16 
  นางสาวขนิษฐา ดยีิง่ 504312307 17 
  นางสาวจนัทรท์พิย ์ชา่งแกว้ 504312308 18 
  นายจริวฒัน ์ประเสรฐิทรพัย ์504312309 19 
  นางสาวภทัรภาต คสุนิ 504312310 20 
  นางสาวชญัญา พมิพา 504312311 21 
  นายชาตชิาย นิลวฒัน ์504312312 22 
  นางสาวณัฏฐนันท ์จริาธนาเกยีรต ิ504312313 23 
  นางสาวณัฐทภรณ ์ป่ินศลิปชยั 504312314 24 
  นางสาวทศัพร เทยีนทอง 504312315 25 
  นายธนพล ทรพัยส์มบรูณ ์504312316 26 
  นายธนสทุธิ ์ศรศีริวิฒัน ์504312317 27 
  นางสาวธารารตัน ์ไกรงาม 504312318 28 
  นายธรีวตั โพธิง์าม 504312319 29 
  นายนฤคม วงษพ์รมมาณ ์504312321 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวนิภานันท ์ศลิปโอสถ 504312323 31 
  นางสาวนุชวด ีเจเถือ่น 504312324 32 
  นางสาวปนัดดา นะสโีต 504312325 33 
  นางสาวปราณี ศรเีมอืง 504312326 34 
  นางสาวปิยะนุช แป้นใหญ่ 504312327 35 
  นางสาวพรทพิย ์ชาวนาหบุ 504312328 36 
  นางสาวพชิญนิ์ร วงษเ์พ็ชร ์504312330 37 
  นายภรณัยู ตงุคะเศรณี 504312331 38 
  นายภเูบธศ ์ชา่งเกวยีน 504312332 39 
  นายยุทธนา คาํแกน่ 504312334 40 
  นางสาวรตนพร ญาตกิร 504312335 41 
  นางสาววราภรณ ์จนิดามรกฎ 504312340 42 
  นายวรยีะ หวานชะเอม 504312341 43 
  นางสาววนัวสิา เกดิอาํแพง 504312342 44 
  นายวริยิะ ร ิว้ทองชุม่ 504312343 45 
  นายสธนศกัดิ ์ชา้งบญุม ี504312347 46 
  นายสทิธโิชค ฝัดคา้ 504312349 47 
  นางสาวสริเิพ็ญ เครอืนอ้ย 504312350 48 
  นายสกุจิ อดุมธรรมรกัษ ์504312351 49 
  นางสาวสนุาร ีบญุเพ็ญ 504312353 50 
  นางสาวสพุฒันา สระทองเทยีน 504312354 51 
  นางสาวสภุาพร จตินิยม 504312355 52 
  นายสรุศกัดิ ์เอีย่มสอาด 504312356 53 
  นางสาวหทยัวรรณ ไผทฉันท ์504312357 54 
  นางสาวอรนุช นามพมิล 504312360 55 
  นางสาวอจัฉรา อามาตย ์504312362 56 
  นายอาทติย ์ร ืน่รมย ์504312363 57 
  นางสาวอโณทยั รกัจอ้ย 504312364 58 
  นายเกยีรตชิยั เสมทบั 504312365 59 
  นางสาวเพ็ชรรตัน ์จนัทะวงษ ์504312367 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายเอกชยั ยวงใย 504312368 61 
  นายเมษณรรน เช ือ้สกลุ 504312369 62 
  นายศภุชยั สวา่งศร ี504312370 63 
  นายเจษฎา เถือ่นเฉย 504312372 64 
  นายอนุวฒัน ์ปานโชต ิ504312374 65 
  นางสาววนาลยั สมยัเลศิ 504312376 66 
  นายกนัตภณ สามทองกลํ่า 504312377 67 
  นางสาวยลดา ชยัพร 504312378 68 
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