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รายชือ่นกัศกึษาตามหมู่เรยีน 
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รุน่ 471 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร บรหิารธุรกจิบณัฑติ  
สาขาวชิา การบรหิารธุรกจิ(การเงินการธนาคาร)  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกญัญาพร ปราชญก์ลุปกรณ ์474447101 1 
  นางสาวกณัชล ีบางจัน่ 474447102 2 
  นางสาวกาญจนา พมิพขนัธ ์474447103 3 
  นางสาวกาญจนา ศรอีนิทรจ์นัทร ์474447104 4 
  นางสาวกาญนภา อนิทรเ์กต ุ474447105 5 
  นางสาวกรีต ิกรตุประพนัธุ ์474447106 6 
  นางสาวขนิษฐา เพ็งสาํราญ 474447107 7 
  นางสาวจนัทรา แซล่ิม้ 474447108 8 
  นางสาวจรินนท ์สพีราย 474447109 9 
  นางสาวจริวรรณ ถรินันทช์ยั 474447110 10 
  นางสาวชลธชิา เดชธนะโชค 474447111 11 
  นางสาวชอ่ผกา มั่งสพุรรณ ์474447112 12 
  นายชยัณรงค ์มเหศศริ ิ474447113 13 
  นางสาวชตุมิา จอ้ยทองมูล 474447114 14 
  นางสาวณภทัร กนัทดั 474447115 15 
  นายธงชยั ทมิแกว้ 474447116 16 
  นายธนพล อาจณรงคฤ์ทธิ ์474447117 17 
  นางสาวธนวนัต ์สอนกิม่ 474447118 18 
  นางสาวนวรตัน ์ตุม้เปาะ 474447119 19 
  นางสาวนํา้คา้ง ผาพุมมา 474447120 20 
  นางสาวนํา้ออ้ย ธรรมศร 474447121 21 
  นางสาวนิรมล พริม้พราย 474447122 22 
  นางสาวเนตรนภา เจมิสวุรรณ 474447123 23 
  นางสาวบษุยา ผวิทอง 474447124 24 
  นางสาวอภสิรา บวัสมบรูณ ์474447125 25 
  นายปรญิญา เลาหบตุร 474447126 26 
  นางสาวปวณีา เทศเรยีน 474447127 27 
  นางสาวปัญจพร รุง่ปลาทอง 474447128 28 
  นางสาวมรกต ชืน่กลิน่ธปู 474447129 29 
  นางสาวมทันี ใจซือ่ 474447130 30 
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  นางสาวรตัตกิาร ม่วงฉ่ํา 474447131 31 
  นางสาวรตัตยิา ช ัง่กลุ 474447132 32 
  นางสาวราตร ีทองโชต ิ474447133 33 
  นายอตเิทพ ฐติฐิาปน 474447134 34 
  นางสาวฤด ีอ่อนพนัธุ ์474447135 35 
  นางสาววรรณวมิล ศรชีมชืน่ 474447136 36 
  นางสาววรญัญา หนูบา้นเกาะ 474447137 37 
  นางสาววราพร คลา้ยพลอย 474447138 38 
  นางสาววาสนา กลา้หาญ 474447139 39 
  นางสาววริด ีหว้ยหงษท์อง 474447140 40 
  นางสาววไิลพร ปทมุสตูร 474447141 41 
  นางสาวศริพิรรณ สระทองโอ่ง 474447142 42 
  นางสาวศริวิรรณ โพธิท์อง 474447143 43 
  นางสาวศภุลกัษณ ์สตัยวาท ี474447144 44 
  นายสคุนธ ์ไผ่ตาแกว้ 474447145 45 
  นางสาวสนัุนทา ตนัโต 474447146 46 
  นางสาวสนิุสา พพิฒักลุ 474447147 47 
  นางสาวสพุตัรา ศรดีาํด ี474447148 48 
  นางสาวสภุาพร แหลมคม 474447149 49 
  นายตรยัภพ กติตมิั่นคง 474447150 50 
  นางสาวสวุรรณา เข็นขือ่ 474447151 51 
  นายณัฐธญั ศกัดาพสิทุธิ ์474447152 52 
  นางสาวอมรรตัน ์แตงจุย้ 474447153 53 
  นางสาวอาทติยา ใจพนัธ ์474447154 54 
  นางสาวอดุม ศรบีญุเพ็ง 474447155 55 
  นายธนา กลัน่สะเดา 474447156 56 
  นางสาวอทุยั อ่อนนอ้ม 474447157 57 
  นายเอกชยั ประมวลสขุ 474447158 58 
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