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รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร ศลิปศาสตรบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6053 ดร. มารษิา สุจติวนิช 
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์โฆษณา)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกรวชิญ ์นึกได ้534362101 1 
  นางสาวกญัญาวรรณ อนิด ี534362102 2 
  นางสาวกติยิา อาภาวงศก์วนิ 534362104 3 
  นางสาวขนิษฐา กาํมา 534362105 4 
  นายคฑาหตัถ ์รกัชือ่ 534362106 5 
  นายจรีวฒัน ์สวดมาลยั 534362107 6 
  นางสาวจฑุารตัน ์ทองไตรวชิสทุธ ิ534362108 7 
  นายชยัวฒัน ์ตะโกด ี534362109 8 
  นางสาวชตุมิา สดุโต 534362110 9 
  นางสาวณัฐธดิา แท่งฉาว 534362111 10 
  นางสาวดลพร ดษิเณร 534362112 11 
  นางสาวนพรตัน ์คลาํเฉยด ี534362115 12 
  นางสาวนฤมล พลอยเพชร 534362116 13 
  นางสาวนวรตัน ์สตัยานนท ์534362117 14 
  นางสาวประภาพรรณ รปูสวยด ี534362118 15 
  นางสาวปิยนันท ์ทองอําไพ 534362119 16 
  นายราเชนทร ์พ่ํารุง่ 534362121 17 
  นางสาวลกัษมณ เรอืงรงัษ ี534362122 18 
  นายวสิทุธิ ์นพสน้ต ิ534362123 19 
  นางสาวศศพิวรรณ ชานุ 534362124 20 
  นางสาวสายฝน แสนแหล ่534362125 21 
  นายสรุชยั พฒันะสนันิวาส 534362126 22 
  นายสรุศกัดิ ์พฒันะสนันิวาส 534362127 23 
  นายอนุพงษ ์อนิเหยีย่ว 534362128 24 
  นางสาวอภญิญา นิลพนัธุ ์534362129 25 
  นายอกัษรศกัดิ ์เหลา่คงถาวร 534362130 26 
  นายเกยีรตศิกัดิ ์แสงสนิ 534362131 27 
  นางสาวเจนฤทยั นอ้ยประชา 534362132 28 
  นางสาวเบญจมาศ ฉายอรณุ 534362133 29 
  นายพชร พรหริญัรตัน ์534362135 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวดวงดาว แกว้ขาว 534362136 31 
  นางสาวปิยมาส นวลวงศ ์534362137 32 
  นายมณีพงศ ์เกดิมณี 534362138 33 
  นางสาวมนกานต ์จูค่าํศร ี534362139 34 
  นายอารกัษ ์ประเสรฐิ 534362140 35 
  นายสมัพนัธ ์มณเฑยีรฑริาลยั 534362141 36 
  นายอธพิชัร ์อภโิชตเิฉลมิรฐั 534362142 37 
  นางสาวจนัทรแ์รม บญุตาล 534362143 38 
  นายเกรยีงไกร เสาวพนัธ ์534362145 39 
  นายศวิกร ชมชืน่ 534362146 40 
  นางสาวปรางทอง ฮวดปากนํา้ 534362147 41 
  นางสาวพชัรยิา พรหริญัรตัน ์534362148 42 
  นางสาวอรอมุา แดงใจ 534362153 43 
  นายอทิธพิล อน้แกว้ 534362154 44 
  นายชวลติ อรยิสจัจเวคนิ 534362155 45 
  นางสาวพจิติรา นิลบด ี534362156 46 
  นายภาณุพงษ ์เข็มขาว 534362157 47 
  นางสาวมนิตรา ผวิออ่น 534362158 48 
  นายวรพงษ ์บํารงุทรพัย ์534362159 49 
  นายสรรเพชร มทีรพัย ์534362160 50 
  นายวฒุชิยั ธรรมสาล ี534362162 51 
  นายพรีกติ ดอนปานไพร 534362165 52 
  นางสาวศภุาวรรณ เมฆคล ี534362166 53 
  นายณพล พุ่มขนุ 534362168 54 
  นายณรงค ์ชยั เงนิร ี534362169 55 
  นายชยัพนัธุ ์สดุประเสรฐิ 534362171 56 
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