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รุน่ 531 หมู่เรยีน 
 

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

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นายกติตภิพ ลอ้มเมตตา 534342101 1 
  นางสาวขจรีตัน ์ณรงคเ์ดช 534342102 2 
  นางสาวจไุรวรรณ แกว้ไตรรตัน ์534342103 3 
  นางสาวชญานี ชา้งพล ี534342104 4 
  นางสาวกวติา พวงเงนิ 534342105 5 
  นางสาวชตุมิน เหลอืงพบสขุ 534342107 6 
  นายณรงคฤ์ทธิ ์ปุ่ นแยม้ 534342108 7 
  นายณัฐพงศ ์แพทยว์งศ ์534342109 8 
  นางสาวนนทจ์ริา ครฑุใจกลา้ 534342110 9 
  นางสาวนิตยา สมเสาร ์534342111 10 
  นายปัญญา เรอืนใส 534342112 11 
  นางสาวพชัรพีร ไชยฤทธิ ์534342113 12 
  นางสาวลลติา ผมหอม 534342114 13 
  นายวชัรพงษ ์สวุรรณด ี534342115 14 
  นางสาววลัล ีวจิารย ์534342116 15 
  นายสมชาย เอีย่มจติร 534342117 16 
  นางสาวสรวงสมร สมถวลิ 534342118 17 
  นายสาธติ ทองนิล 534342119 18 
  นางสาวสดุารตัน ์ยั่งยนื 534342120 19 
  นางสาวสนิุสา สภาชยั 534342121 20 
  นางสาวสนิุสา บญุคงทน 534342122 21 
  นางสาวสนิุสา สวา่งอารมย ์534342123 22 
  นางสาวสปุราณี สมิทางบวั 534342124 23 
  นายสรุชยั เปาทยุ 534342125 24 
  นางสาวสรุยีพ์ร พรหมสวา่ง 534342126 25 
  นางสาวอคริาภ ์แสงสวุรรณ 534342127 26 
  นายอภวิฒัน ์นุชลาํยอง 534342129 27 
  นายอรรถพล มาลา 534342130 28 
  นายเชาวลติ ย่งฮะ 534342132 29 
  นางสาวจนัทรจริา สง่เสรมิ 534342133 30 
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  นางสาวชดิชนก ลอ้มกิง่ 534342134 31 
  นางสาวกฤตยา แสนสวุรรณ ์534342135 32 
  นายเกรยีงศกัดิ ์ดอนจิว๋ไพร 534342136 33 
  นายขจรศกัดิ ์มูลทองด ี534342137 34 
  นายคณุากร อยู่พะเนียด 534342138 35 
  นางสาวจรยิา สวุรรณแกว้ 534342139 36 
  นายจกัรพงษ ์อจัฉรยิวนิช 534342140 37 
  นายจกัรพนัธ ์อจัฉรยิวนิช 534342141 38 
  นายชจั พูนทว ี534342142 39 
  นายณรงคศ์กัดิ ์พนัธุเ์มอืง 534342143 40 
  นายธญัญวทิย ์เงนิเจรญิ 534342146 41 
  นางสาวปวณีา ศรภีงูา 534342148 42 
  นางสาวปวณีา แกว้มุกดา 534342149 43 
  นางสาวปวณีา อีม่ประเสรฐิ 534342150 44 
  นายปิยวฒัน ์สมัฤทธิ ์534342151 45 
  นายภานุวฒัน ์ทบัแสง 534342153 46 
  นางสาวลลติา ยงโภชน ์534342154 47 
  นายวงศพทัธ ์อุ่นศกัดิส์ทิธิ ์534342155 48 
  นางสาววณิชชา อมโร 534342156 49 
  นายวรพจน ์ฉันทรชัดา 534342157 50 
  นายวรพล แสงกหุลาบ 534342158 51 
  นางสาววนิิตา ระบาเลศิ 534342159 52 
  นางสาวศรนิธร จงูใจ 534342160 53 
  นายสถติพงษ ์บาอุย้ 534342161 54 
  นายอนุสรณ ์ขวญัเล็ก 534342162 55 
  นางสาวอรษิา ผุยใจ 534342163 56 
  นางสาวอทุมุพร เหลอืงชยัพร 534342164 57 
  นางสาวอมุาพร แกว้บวัด ี534342165 58 
  นางสาวอสุา ศริพินิ 534342166 59 
  นายจริพงศ ์เย็นกลม 534342167 60 
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  นายศรณรงค ์มหาบณัฑ ุ534342168 61 
  นายศภุสทิธิ ์ยอดเพ็ชร 534342169 62 
  นายอนุสรณ ์พรทวโีชคสกลุ 534342170 63 
  นางสาวอณัศยา เพชรแท ้534342171 64 
  นางสาวจรยิา พนาวฒุกิร 534342173 65 
  นายทองเทพ ชวิปรชีา 534342174 66 
  นายณ พชัร กณัฑเกต ุ534342175 67 
  นายชานนท ์หงษอ์เุทน 534342176 68 
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