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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร ศลิปศาสตรบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4059 ดร. สุชาดา แสงดวงด ี
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์ประชาสมัพนัธ)์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกพร แฟงมาก 524332101 1 
  นางสาวกนกวรรณ แชม่เล็ก 524332102 2 
  นางสาวกมลชนก พึง่เงนิ 524332103 3 
  นางสาวกญัญรตัน ์สนิอดุมไพศาล 524332104 4 
  นางสาวกสุมุา จา่สงิห ์524332105 5 
  นายจริะศกัดิ ์ตัง้จารวุฒันชยั 524332106 6 
  นางสาวจริาภรณ ์ชยัชาญพนัธ ์524332107 7 
  นางสาวจริาลกัษณ ์ถานกระโทก 524332108 8 
  นางสาวจฑุามาศ เจยีมมุ่งกจิ 524332109 9 
  นายชยัชนะ พน้ภยั 524332110 10 
  นางสาวชลุกีร ยอ้ยด ี524332111 11 
  นางสาวณัฐวด ีทองตอ่ 524332112 12 
  นางสาวดวงกมล เอมวงษ ์524332113 13 
  นางสาวดารารตัน ์จนัทรจ์นิดา 524332114 14 
  นางสาวตรติาภรณ ์ศริสิมบรูณ ์524332115 15 
  นายทรงพล จติตยงักลู 524332116 16 
  นางสาวทพิาพรรณ มชีาํนาญ 524332117 17 
  นางสาวธนวรรณ บญุครอง 524332118 18 
  นางสาวธมนวรรณ คาํมา 524332119 19 
  นางสาวธดิารตัน ์เซง่ลํา้ 524332120 20 
  นางสาวธติกิลุ ป้ันประดบั 524332121 21 
  นางสาวธติมิา จติรเ์ครอื 524332122 22 
  นางสาวนภสันันท ์สนัุนวชัะทาวรรณ 524332123 23 
  นางสาวนวพร บวัพูล 524332124 24 
  นางสาวนัทธภทัร เจรญิรอด 524332125 25 
  นายนิธกิร ปฐมตาก 524332126 26 
  นางสาวพรทพิย ์ศรวีฒันธ์นรตัน ์524332127 27 
  นางสาวพชัฎาภรณ ์ประวงิวงศ ์524332128 28 
  นางสาวพชัราภรณ ์ประกอบบญุ 524332129 29 
  นายพรีะวฒัน ์กติตบิญุวฒัน ์524332130 30 
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  นางสาวภทัรา ทศันเอกจติ 524332131 31 
  นางสาวมณธริา ชยัชาญพนัธ ์524332132 32 
  นางสาวมิง่ขวญั ภริมย ์524332133 33 
  นางสาววรรณวสิา รอดพลบั 524332134 34 
  นางสาววรญัญา ผวิชะอุ่ม 524332135 35 
  นางสาววชัร ีปานพมิพใ์หญ่ 524332136 36 
  นายวทิวสั วฒันา 524332137 37 
  นางสาววยิะดา เซพงษ ์524332138 38 
  นางสาววสิา คงความสขุ 524332139 39 
  นายวฒุไิกร เยอืกเย็น 524332140 40 
  นางสาวศรญัญา ลิม้ประเสรฐิยิง่ 524332141 41 
  นายศรากร ผอืหนองจอก 524332142 42 
  นางสาวสวรรยา พนัเปรม 524332143 43 
  นางสาวสณิุสา ดพุ่ีม 524332144 44 
  นางสาวสธุริา เทพนิมติร 524332145 45 
  นางสพุตัรา ถรีะแกว้ 524332146 46 
  นางสาวสภุารตัน ์ภศูริ ิ524332147 47 
  นางสาวสรุตัน ์มาลยั 524332148 48 
  นางสาวหทยัรตัน ์จตรุวฒันา 524332149 49 
  นางสาวอรพรรณ แจม่เรยีน 524332150 50 
  นายเบญจพล พวงประเสรฐิศลี 524332151 51 
  นางสาวเบญจมาศ เณรนอ้ย 524332152 52 
  นางสาวเมขลา สาธนุุวฒัน ์524332153 53 
  นายเสรมิพล วฒันกจิรุง่โรจน ์524332154 54 
  นางสาวเสาวณีย ์อภปัิจนากร 524332155 55 
  นางสาวเอมกิา อปุถมัย ์524332156 56 
  นางสาวจริาภรณ ์ทองดอนนอ้ย 524332157 57 
  นางสาวศศปิระภา ถาวรจกัร ์524332158 58 
  นางสาวศศพิมิล เลาหะกาญจนศริ ิ524332159 59 
  นางสาวปวณัรตัน ์ยลพฒันศกัดิ ์524332160 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาววราพร แสงเถือ่น 524332161 61 
  นางสาวนาตยา โพธิอ์ุ่น 524332162 62 
  นายบญัชา รกัคง 524332163 63 
  นายเจรญิธรรม บญุสวา่ง 524332164 64 
  นายชนันุพล กลิน่หอม 524332165 65 
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