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รุน่ 541 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร ศลิปศาสตรบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 4052 ผศ.ดร. ณชัชา ศรินิธนาธร 
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์ประชาสมัพนัธ)์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกญัญาวรี ์พนัธุว์งษ ์544332101 1 
  นางสาวกาญจนา คุม้เสาร ์544332102 2 
  นางสาวขนิษฐา สงัพลาบ 544332103 3 
  นางสาวขนิษฐา เอีย่มจร 544332104 4 
  นางสาวขวญัหทยั ขจรไพศาล 544332105 5 
  นางสาวจรรธภิา ธปูมงคล 544332106 6 
  นางสาวจารวุรรณ อนิชืน่  544332107 7 
  นางสาวจติตนัินท ์โอภาสรตันพร 544332108 8 
  นางสาวชนากานต ์เทพรส 544332109 9 
  นางสาวชลธชิา กองเผอืก 544332110 10 
  นางสาวชลติา อรณุรตัน ์544332111 11 
  นางสาวชตุมิา สรวยลํา้ 544332112 12 
  นางสาวโชตกิา แกว้ผลกึ 544332113 13 
  นางสาวฐนารตัน ์ศริไิชย 544332114 14 
  นางสาวฐาปนีย ์ธรีากรณ ์544332115 15 
  นางสาวณัฐฐณีิ โฉมงาม 544332116 16 
  นางสาวดารชาต ์ปานอาํพนัธ ์544332117 17 
  นางสาวทศันม์น ลาพร 544332118 18 
  นางสาวทพิยว์มิล ทองนุ่ม 544332119 19 
  นางสาวธนาภรณ ์ดากาวงค ์544332120 20 
  นางสาวธดิารตัน ์เสว ี544332121 21 
  นางสาวนรนิทร มาลยั 544332122 22 
  นางสาวนุชจรยี ์แสงทองยอ้ย 544332123 23 
  นายบรรณสรณ ์คาํโทน 544332124 24 
  นางสาวปนัดดา อึง้เจรญิ 544332125 25 
  นางสาวปัญชนิตย ์เพ็ชรป์านกนั 544332126 26 
  นางสาวปณุฑรกิา นาโค 544332127 27 
  นางสาวพนิดา นํา้ใจด ี544332128 28 
  นางสาวพรณภชั ศริพิชิญต์ระกลู 544332129 29 
  นางสาวพรพมิล สอดศร ี544332130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวพรรษา จนัทร 544332131 31 
  นางสาวเพ็ญนรา พนาวลัย ์544332132 32 
  นางสาวไพลนิ แถบเงนิ 544332133 33 
  นางสาวภรณอ์นงค ์ทองปอนด ์544332134 34 
  นางสาวภคัจริา หวลบตุตา 544332135 35 
  นางสาวภาวนีิ ศริพิทิกัษช์ยั 544332136 36 
  นางสาวมาวกิา อนัธพนัธ ์544332137 37 
  นางสาวโยธกิา ศรปีระภาพร 544332138 38 
  นางสาวรตันาภรณ ์จนัดาเปรม 544332139 39 
  นางสาวรจุเิรข สวาทหอ้ง 544332140 40 
  นางสาวลลติา ผมหอม 544332141 41 
  นางสาวลกัขณา วงคษ์า 544332142 42 
  นางสาววชริา จนัทรพู์ล 544332143 43 
  นางสาววรรณทนา ทบัทมิพวง 544332144 44 
  นายวสิษิฎ ์มณีแดง 544332145 45 
  นางสาวศจ ียิง่ศกัดาทรพัย ์544332146 46 
  นางสาวศรปีระภา จงเจรญิธนกจิ 544332147 47 
  นางสาวศศธิร วงษเ์สมา 544332148 48 
  นายศกัดิธ์ชัน ์ปานแดง 544332149 49 
  นางสาวศภุนร ีเฉยเถือ่น 544332150 50 
  นางสาวศภุากร เช ือ่มสขุ 544332151 51 
  นางสาวสมฤทยั บณัฑติย ์544332152 52 
  นางสาวสรสัวด ีสว่นลา 544332153 53 
  นางสาวสนิุสา เปรมทอง 544332155 54 
  นางสาวสรุวีลัย ์เลีย้งอํานวย 544332156 55 
  นางสาวครษิฐา ชนินทยทุธวงศ ์544332157 56 
  นางสาวหถัยา ไขศร ี544332158 57 
  นายอนุวรรตน ์มาลรีส 544332159 58 
  นายอคัรพร แกว้กลัยา 544332160 59 
  นายอฐัพงษ ์รตันจารพุกัตร ์544332161 60 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวอารสิา พูนสงิห ์544332162 61 
  นางสาวกอบบญุ แสงอบุล 544332163 62 
  นางสาวขนิษฐา ทองพูล 544332164 63 
  นางสาวนันทศ์ลุ ีหมืน่นาค 544332166 64 
  นายอรชุา พงษศ์ริ ิ544332167 65 
  นางสาวกสุมุา วรรณเทศ 544332168 66 
  นายสเุทพ อาจจนิดา 544332169 67 
  นางสาวขนิษฐา คลอ่งแคลว่ 544332170 68 
  นางสาวฮดีายะ มะหะหมดั 544332171 69 
  นางสาวชชัฎา ปาออ่น 544332172 70 
  นางสาวมะลวิลัย ์บตุรด ี544332173 71 
  นางสาวณัฏฐธ์นัน กาญจนประภากร 544332174 72 
  นางสาวมณีรตัน ์ศรนีอก 544332175 73 
  นางสาวชมภนุูช เกตพุนัธ ์544332176 74 
  นางสาวนารรีตัน ์โพธิบ์าทะ 544332177 75 
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