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รุน่ 521 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร ศลิปศาสตรบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 5016 ผศ.ดร. กฤตยิา รุจโิชค 
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์โฆษณา)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายคชนิทร ์จารวุฒันถาวร 524362102 1 
  นายจริทปีต ์ธรวีชัรธ์นากลู 524362103 2 
  นางสาวจริาพร เพ็ชรตัน ์524362104 3 
  นายจริายุ ศรแีจม่แจง้ 524362105 4 
  นายชญานท์ตั สขุสมบตั ิ524362106 5 
  นายชลกานต ์แสงฝาก 524362107 6 
  นายชานนท ์พวงเงนิ 524362108 7 
  นางสาวฐตินัินท ์พรอรณุชยั 524362109 8 
  นายณรงคช์ยั เงนิร ี524362110 9 
  นายณัฐวฒุ ิมโีค 524362111 10 
  นายณัตพล โสภา 524362112 11 
  นางสาวดารณีุ วงษแ์กว้ 524362113 12 
  นางสาวถรินันท ์ใจมั่น 524362114 13 
  นายทฬัหธ์นดติถ ์สวุฒันกลุ 524362115 14 
  นายธนพล รุง่เรอืงศร ี524362116 15 
  นางสาวธติมิา ปักษากนก 524362117 16 
  นายธรีต ิคงกาํเนิด 524362118 17 
  นางสาวนนทนันท ์จนัทรน์าลาว 524362119 18 
  นายนัทธพงศ ์ทองสขุ 524362120 19 
  นางสาวนิธวิด ีไชยรปิ ู524362121 20 
  นายนิรตุติ ์ธรรมรกัษากลุ 524362122 21 
  นายปกรณ ์อยู่ญาตวิงษ ์524362124 22 
  นายปานศกัดิ ์ชว่ยประคอง 524362125 23 
  นางสาวป่ินสดุา โชตธินเกยีรต ิ524362126 24 
  นางสาวพทัยา ใจเย็น 524362127 25 
  นางสาวพสัตราภรณ ์ประชาบาล 524362128 26 
  นางสาวภาวนีิ เชาวด ี524362129 27 
  นางสาวภรูชิญา สรุพฒัน ์524362130 28 
  นางสาวมนิตรา หน่อยวงคาํ 524362131 29 
  นางสาววนิดา ชยัศกัดิส์กลุ 524362132 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาววารวีรรณ แกว้มูลเนียม 524362133 31 
  นางสาววชิชลุดา โมราศร ี524362134 32 
  นายเพ็ญโภคยั จาํนงคว์ฒัน ์524362135 33 
  นายวฑิรูย ์ป่ินทอง 524362136 34 
  นายวรีภทัร เขยีววงษจ์นัทร ์524362137 35 
  นายศราวฒุ ิคงเสนะ 524362138 36 
  นางสาวศรยิา สขุสมนาค 524362139 37 
  นายศกุล สมิะกลุ 524362140 38 
  นางสาวสราภรณ ์พึง่พระเดช 524362141 39 
  นายอชริวชิญ ์สขุนิจ 524362142 40 
  นางสาวสายนํา้ผึง้ ลวดลาย 524362143 41 
  นายสนิชยั อน้เตา่ 524362144 42 
  นางสาวสริมิา ทองระยา 524362145 43 
  นายสทุธศิกัดิ ์ชนิวงษเ์กต ุ524362146 44 
  นายสรุพนัธ ์สวนอนิทร ์524362147 45 
  นายอธพิงศ ์แป้นนอ้ย 524362148 46 
  นางสาวอนรรฆว ีวงษท์อง 524362149 47 
  นายอนุชา มกันอ้ย 524362150 48 
  นางสาวอรรตัน ์จุย้ละออง 524362151 49 
  นายเฉลมิเกยีรต ินิลนามะ 524362153 50 
  นางสาวเรวด ีทองจนัทร ์524362154 51 
  นายเอกอมัรนิทร ์วฒันชยัวรรณ ์524362155 52 
  นายไชยรชั ศรถีาวร 524362156 53 
  นายอนุรกัษ ์ภเูวยีง 524362157 54 
  นายขจร ไผ่ราํลกึ 524362158 55 
  นายพชิติชยั จกัรชยัอึง๊ 524362159 56 
  นายสรุศกัดิ ์ศรจีารพุฤกษ ์524362160 57 
  นางสาวพมิพา จวนลกูบวั 524362161 58 
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