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รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร ศลิปศาสตรบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4031 ผศ.ดร. เยาวภา บวัเวช 
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุ
โ  

 

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกนกพร อา่วพานิช 534352101 1 
  นางสาวกมลชนก แกว้เปลีย่น 534352102 2 
  นางสาวครองขวญั สขุะ 534352103 3 
  นายคาว ีเหมหงษา 534352104 4 
  นางสาวชนันพร ชืน่ดว้ง 534352105 5 
  นางสาวฐติริตัน ์ออ่นแชม่ 534352106 6 
  นายณัชพล ชงิสกล 534352107 7 
  นายทวศีกัดิ ์สมิพมิ 534352108 8 
  นายธณัช กมลคณุาทยั 534352109 9 
  นางสาวธติพิร สระทองเทยีน 534352110 10 
  นายธรีภทัร นะวาระ 534352111 11 
  นายนพดล ดมีาก 534352112 12 
  นายนพปฎล นาคศร ี534352113 13 
  นางสาวนพรตัน ์ป้ันทอง 534352114 14 
  นายนรสิสรา จานแกว้ 534352115 15 
  นายนิพนธ ์กาฬภกัด ี534352116 16 
  นางสาวปทมุพร นาคประเสรฐิ 534352117 17 
  นางสาวปัทมา สมัฤทธิส์ทุธิ ์534352118 18 
  นายพงศธร หอระตะ 534352119 19 
  นายพชิติพงศ ์หงษท์อง 534352121 20 
  นายรณชยั พึง่เกษม 534352122 21 
  นายรกัศกัดิ ์จนัทรพภิพ 534352123 22 
  นางสาววรรณวสิา พลาผล 534352124 23 
  นางสาววรากลุ อูอ่รณุ 534352125 24 
  นางสาววนัวสิาข ์ทองวเิศษ 534352126 25 
  นางสาววภิาดา มณีวฒุวิรสกลุ 534352127 26 
  นายศภุวชิญ ์ยิม้แฉ่ง 534352128 27 
  นางสาวศภุกัษร ผลอนิหอม 534352129 28 
  นายสมภพ สมบรูณ ์534352130 29 
  นางสาวสาธมิา เสนาะกนั 534352131 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวสาวณีิ มูลทองเนียม 534352132 31 
  นางสาวสณัุฐนันท ์ศริวิรรณ 534352133 32 
  นางสาวสดุารตัน ์ภศูร ี534352134 33 
  นายสภุทัร พเิชยีรศร ี534352135 34 
  นางสาวสรุยีพ์ร สวุโรจนก์ลุ 534352136 35 
  นางสาวอชริญา โชคเฉลมิวงศ ์534352137 36 
  นางสาวออย ทองเพิม่ 534352138 37 
  นางสาวอจัฉรา คลา้ยขาํ 534352139 38 
  นายเฉลมิพล วฒุาพาณิชย ์534352140 39 
  นางสาวเพ็ญนภา คลา้ยขาํ 534352141 40 
  นางสาวเมษนีิ สวา่งอารมณ ์534352142 41 
  นางสาวเสาวณีย ์บญุเกดิ 534352144 42 
  นางสาวยุภา จนิดาเลศิ 534352145 43 
  นางสาวรชัพร โชคพรหมอนันต ์534352146 44 
  นางสาวจติรด ีทศัภญิโญ 534352147 45 
  นายชยัยทุธ บตุรไชย ์534352148 46 
  นางสาวสนัุนทา บณุยะบรูณ ์534352149 47 
  นายอรรถชยั สขุเจรญิ 534352150 48 
  นางสาวนิลาวลัย ์บางคา้ 534352151 49 
  นายสนัตพิงษ ์กองจนิดา 534352152 50 
  นายเกยีรตพิงศ ์วรรณววิรณ ์534352153 51 
  นางสาวสารณีิ ดวงออ 534352154 52 
  นางสาวดาวเรอืง มยาเศรษฐ 534352155 53 
  นายศริวทิย ์พุฒลิอืชา 534352156 54 
  นางสาวสขุปวณี ์ถาวรขจรศริ ิ534352157 55 
  นายณัฐพล ยุรศกัดิพ์งศ ์534352158 56 
  นางสาวปรารถนา นิโกรธา 534352159 57 
  นายผดงุเกยีรต ิเกยีรตซิมิกลุ 534352160 58 
  นางสาวรชยา เมฆพยบั 534352161 59 
  นายเสร ีกวนิรตัน ์534352162 60 
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  นายวฒุชิยั ป่ินแกว้ 534352163 61 
  นางสาวยุวด ีเยอืกเย็น 534352164 62 
  นายวพิฒัน ์ผลเจรญิ 534352165 63 
  นางสาวอมุาภรณ ์ขาพมิาย 534352166 64 
  นายอภริตัน ์เหลอืงจรยิากลุ 534352167 65 
  นางสาวชลธชิา เวชสวุรรณมณี 534352168 66 
  นางสาวศรสีมร ชมุเพ็ญ 534352169 67 
  นายชชัชญา ป่ินทอง 534352170 68 
  นางสาวสริมิา ชเูชยีง 534352171 69 
  นางสาวอภญิญา แกว้สีด่วง 534352172 70 
  นางสาวปภสัรา หนูสวา่ง 534352173 71 
  นางสาวณัฐชา มณีโชต ิ534352174 72 
  นายอนุสรณ ์สงัขเ์งนิ 534352175 73 
  นายอนวชั ฤกษอ์ดุม 534352176 74 
  นายนันทพทัธ ์แสงทอง 534352177 75 
  นายณัฐกานต ์เซ ีย่งหย็อง 534352178 76 
  นางสาวองัคณา เมตตาธนิกกลุ 534352179 77 
  นายนท ีวงษต์ ัง้มั่น 534352180 78 
  นางสาวอมัพกิา ขอมปรางค ์534352181 79 
  นายโชคชยั ไพรนรนิทร ์534352182 80 
  นายณัฐพล สงัขท์อง 534352183 81 
  นายอนุกลู ลจีอ้ย 534352184 82 
  นายไชยรชั ศรถีาวร 534352185 83 
  นายทราย สวุรรณเหม 534352186 84 
  นายตามพพ์งศ ์ศาสตรป์ระสทิธิ ์534352187 85 
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