
ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกุล คณะ
1 6081135049 นางสาวกัสมา ดารากัย ครุศาสตร์
2 6081101028 นางสาวสุริณี ศรีสวัสด์ิ ครุศาสตร์
3 6211217008 นางสาวนูรียา หมัดโส๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 6011521032 นางสาวปัณฑิตตา บุญจริง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 6181112056 นางสาวศุภักษร ช่วยเนื่อง ครุศาสตร์
6 6211219042 นายธนากร คงสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 6081103059 นายธีรศักด์ิ เดชารัตน์ ครุศาสตร์
8 6111321008 นางสาวสาวิตา นาคประสิทธิ์ วิทยาการจัดการ
9 6181108032 นางสาวพรทิพย์ ทิพย์ยาน ครุศาสตร์
10 6181135028 นายสุรเดช เชาวลิต ครุศาสตร์
11 6111428007 นางสาววรรณพร อ่อนสูง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 6111321031 นางสาวณัฏฐณิชา แคล้วภัย วิทยาการจัดการ
13 6181108005 นายสมปราชญ์ บุญชาติ ครุศาสตร์
14 6011438029 นางสาวนฐิณีย์ เมฆาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 6081101042 นางสาวชัชชษา เงินวิลัย ครุศาสตร์
16 6081101043 นางสาวพรพรรณ ทองแก้ว ครุศาสตร์
17 6011226008 นางสาวกานดา ทินนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 6211107019 นางสาวนิลาวัลย์ เชาว์กลาง ครุศาสตร์
19 6211113013 นายจิรายุส เอกแก้ว ครุศาสตร์
20 6081108028 นางสาวเยาวภา เพ็งไทร ครุศาสตร์
21 6181113051 นางสาวพิมมณี ภักตรามุกข์ ครุศาสตร์
22 6081101046 นางสาวกัญจนพร กล่ันธรรม ครุศาสตร์
23 5981101015 นางสาวบุศรินทร์ นาวาการ ครุศาสตร์
24 6181107016 นายนนทวัฒ เพ็งเพชร ครุศาสตร์
25 6011429012 นางสาวกมลชนก ขุนฤทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 6081108012 นางสาวณิชาภัทร คงปาน ครุศาสตร์
27 6181135037 นางสาวจินดาพร พูลเสน ครุศาสตร์
28 6081116057 นางสาวนัชฌา ชูโฉม ครุศาสตร์
29 6181135035 นายคนัสนันท์ เทพทัศน์ ครุศาสตร์
30 6211521033 นางสาวเสาวลักษณ์ พาหนะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31 6211219076 นางสาวโสภิดา ทองนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32 6081101009 นางสาวรักชนก ทองสีแก้ว ครุศาสตร์
33 6181135003 นางสาวดวงพร ทองวิเชียร ครุศาสตร์
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34 6211219074 นางสาวสาวิตรี สูงสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35 6211135014 นายอันวา มณี ครุศาสตร์
36 6011224123 นางสาวมินทรา อินทร์ช่วย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37 5981114006 นางสาวณัฐพร ไพรินทร์ ครุศาสตร์
38 6111224114 นายณรงค์ สุขเพ็ชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
39 6211101023 นางสาวศวิตา เล่งระบ า ครุศาสตร์
40 6081113069 นายศักนรินทร์ ทองรักจันทร์ ครุศาสตร์
41 6111312067 นางสาวกิตติมา ศรีวาริน วิทยาการจัดการ
42 6081103015 นางสาวสุดาวดี ศรีวาริน ครุศาสตร์
43 6011224109 นางสาวกนกพร ดวงแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44 6211312082 นางสาวมลติกา นกล่อง วิทยาการจัดการ
45 6211101017 นางสาวเกณิกา บุญฉาย ครุศาสตร์
46 6181135020 นางสาวเมธาวไล ท่าเทศ ครุศาสตร์
47 6111315069 นางสาวอโณทัย เพชรราช วิทยาการจัดการ
48 6211107010 นางสาวชไมพร มณีนวล ครุศาสตร์
49 6181135029 นางสาวรุ่งทิวา รัตนามาศ ครุศาสตร์
50 6181108020 นายอนุชา หัทยา ครุศาสตร์
51 6081108006 นางสาวณัฐพร บุญล  า ครุศาสตร์
52 6181135027 นางสาววรัญญา จันทร์จูด ครุศาสตร์
53 6181135023 นายวราวุฒิ ขวัญใจ ครุศาสตร์
54 6081103013 นางสาวชลิตา พาหนะ ครุศาสตร์
55 6011217002 นายปรมัษฐ์ ไกรทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
56 6011224125 นางสาวซีตาร์ โต๊ะยะเล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
57 6081108030 นางสาวกุลกาญจน์ ปานพงษ์ ครุศาสตร์
58 6181135002 นางสาวจิราพร ไชยนวล ครุศาสตร์
59 6181101034 นางสาวล้อมเดือน หยู่ทองค า ครุศาสตร์
60 6081101041 นางสาวอรัชพร รักษ์สังข์ ครุศาสตร์
61 6111518251 นางสาวกนกวรรณ ทองสีแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
62 6111425006 นายชยณัฐ กายพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63 6111229004 นายวัชระพล เกตุแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
64 6081101031 นางสาวบุษปศร ประทุมทอง ครุศาสตร์
65 6011422018 นางสาวอาทิตยา ศรีสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66 6111319035 นางสาวบัณฑิตา แพรกปาน วิทยาการจัดการ
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67 5981101045 นางสาวฐิติมา บุตรหง้า ครุศาสตร์
68 6211101013 นางสาวศุภิสรา สุขรักษา ครุศาสตร์
69 6011226005 นางสาววนัชพร รักษาแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
70 5981101056 นางสาวประภัสสร เหล็มหมาด ครุศาสตร์
71 6081107021 นางสาววณิชฌา จันทร์เสถียร ครุศาสตร์
72 6211321015 นางสาวผกามาศ ง่วนสน วิทยาการจัดการ
73 6211224025 นางสาวชื่นกมล คชรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
74 6011422042 นางสาวเอสรา ท่าจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75 6081135004 นายยุทธพงษ์ จุติผล ครุศาสตร์
76 6011229096 นางสาวณัฐกานต์ โสวภาค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
77 6211135031 นางสาวฟาร์ดี  พิศแลงาม ครุศาสตร์
78 6181108058 นางสาวกัลยวรรธน์ อ าวารี ครุศาสตร์
79 6211135012 นางสาวจุฑามาส เนียมสุ้น ครุศาสตร์
80 6011519018 นายวโรภาส รักษาสังข์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
81 5981101042 นางสาวกฤษณา ศรีวงค์ษา ครุศาสตร์
82 6211436013 นางสาวอารียา นามเกตุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
83 6211135046 นางสาวรวีวรรณ ระฆงัทอง ครุศาสตร์
84 5981107008 นายอลงกรณ์ ค าแดงดี ครุศาสตร์
85 6011229075 นางสาวเอมอร พลเพียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
86 6081101033 นางสาวเจริญศรี มณีรัตน์ ครุศาสตร์
87 6011229059 นางสาวณัฐพร นาคน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
88 6181135050 นางสาวอัญชิสา หนูทอง ครุศาสตร์
89 6211101022 นางสาวชุติกาญจน์ นุ่นแก้ว ครุศาสตร์
90 6211135020 นายธีรภัทร หล าย๊ะ ครุศาสตร์
91 6111319010 นางสาวอัสราภรณ์ ชูลี วิทยาการจัดการ
92 6081116040 นายวัฒนา โกะจับ ครุศาสตร์
93 6211135015 นางสาวชนิภรณ์ สุขใส ครุศาสตร์
94 6211315021 นางสาวอรปรียา ทองเทพ วิทยาการจัดการ
95 5981101060 นางสาวกานต์ธิดา ชุมนุมพันธ์ ครุศาสตร์
96 6211135024 นายสุริยา ตะลาศิริ ครุศาสตร์
97 6181135019 นางสาวเบญจวรรณ ทรงเดชะ ครุศาสตร์
98 6211519001 นายนัทธพงศ์ ศรีทัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
99 6081107023 นายพาทิศ สุขลิ ม ครุศาสตร์
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100 6211312009 นางสาวณัฐวิภา บ่อทอง วิทยาการจัดการ
101 6081108062 นางสาวอัจจิมา สายวารี ครุศาสตร์
102 6211135049 นางสาววาทิณี มากจันทร์ ครุศาสตร์
103 6011312105 นางสาวน  าทิพย์ พะโยม วิทยาการจัดการ
104 5981114011 นางสาวอรยา คลองรั ว ครุศาสตร์
105 6181135001 นางสาวศรัณย์พร เมฆฉาย ครุศาสตร์
106 6011312093 นางสาวเรณิการ์ มีคล้าย วิทยาการจัดการ
107 6081108003 นายณัฐพงค์ บัวจันทร์ ครุศาสตร์
108 6211215008 นางสาวณัฐสุดา โบกระณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
109 6211439003 นางสาวอัสมา พรหมนิล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
110 6111217011 นางสาวสุนิสา ทิพวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
111 5981103031 นางสาวณัฏฐธิดา บุณยเกียรติ ครุศาสตร์
112 6011224096 นางสาวพรพิพัฒน์ อินทรพิบูลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
113 6211228029 นางสาวอัฐฉราพรรณ ใบระหมาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
114 6111224113 นางสาวชนัญญา พิบูลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
115 6211135003 นายวีรภัทร แสงวิริยภาพ ครุศาสตร์
116 6211438004 นางสาวสุกัญญา พันธ์แก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
117 6181135012 นายธนพล ชนีมาส ครุศาสตร์
118 6081101058 นางสาวกมลรัตน์ เถนว่อง ครุศาสตร์
119 6081108033 นางสาวสุวรรณี รัตนบุรี ครุศาสตร์
120 6211217015 นางสาวศศิวิมล นาคัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
121 6111224096 นางสาวจิตรลดา อินทรสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
122 6211313014 นางสาววิลาวรรณ วงค์รอด วิทยาการจัดการ
123 6011438004 นางสาววิศนีย์ แก้วนาค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
124 5981103050 นางสาวเรวดี ทิพย์ไกรลาศ ครุศาสตร์
125 6211521003 นางสาวอนงค์นาถ โรมรัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
126 6181119012 นายอิทธินัตท์ แดงขาว ครุศาสตร์
127 6211103041 นายภาณุวิชญ์ หุน้สวัสด์ิ ครุศาสตร์
128 6211320012 นางสาวปรียาภรณ์ ประหารภาพ วิทยาการจัดการ
129 5981113008 นายวรพล นิราภัย ครุศาสตร์
130 6211514221 นายสุริยะ หีดเสน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
131 6011402320 นายปิยะพันธ์ ปรีชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
132 5981103061 นางสาวณัฐวดี แพนเดช ครุศาสตร์
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133 6011224107 นางสาวพชรา ศรีมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
134 6081103054 นางสาวกมลทิพย์ นาคงาม ครุศาสตร์
135 6211521032 นายจิรเมธ สมสังฆ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
136 6211315027 นางสาวแพรพลอย คงนวล วิทยาการจัดการ
137 5981116043 นางสาวโสรญา มากเอียด ครุศาสตร์
138 6011514630 นายนิติธร บุญภูมิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
139 6211436024 นางสาวชฎาภรณ์ อ่อนเกตุพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
140 6211135008 นางสาววันสิริ หนูปุย้ ครุศาสตร์
141 6211521037 นางสาวอาริยา เพชรทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
142 6211522105 นางสาวทิพวรรณ สรรพสารชล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
143 6011438005 นางสาวกาญจนา เม่งห้อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
144 6111224115 นางสาวภิรดา เมืองหนวด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
145 6111313003 นางสาวสุไรยา เสมรึก วิทยาการจัดการ
146 6111224064 นางสาววีรษา หลงขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
147 5981103059 นางสาวอธิชา ชนะเมือง ครุศาสตร์
148 6211135010 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ประดิษฐ์ ครุศาสตร์
149 6211224022 นางสาวปานขวัญ แก้วนพรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
150 6211436023 นางสาวสุกัญญา วรรณสุกระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
151 6081107010 นางสาวชนิดา แก้วเสน ครุศาสตร์
152 5981103027 นางสาวนัฐทิยา รัตนสุภา ครุศาสตร์
153 6011402301 นางสาวกมลวรรณ คงรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
154 6081103020 นางสาวกมลวรรณ หนูนาค ครุศาสตร์
155 6211226013 นางสาวจิราวรรณ พรหมราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
156 6211436032 นางสาวศิริวรรณ วงศ์แก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
157 6081108017 นายวีระพัน ล าดับสังข์ ครุศาสตร์
158 6111312072 นางสาวนฤมล นุ้ยเกิด วิทยาการจัดการ
159 6211113061 นางสาวเกสร มีบุญลาภ ครุศาสตร์
160 6211224094 นายจิรวัฒน์ นาพนัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
161 6181112005 นางสาวสุเกษร ทุมครบุรี ครุศาสตร์
162 6111224019 นางสาวกรพินธุ ์กันเกศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
163 6111319004 นายณัฐพล เร็วรวด วิทยาการจัดการ
164 6181108050 น.ส.รศมารินทร์ ซ่ือตรง ครุศาสตร์
165 6111224148 นางสาวอิษรินทร์ หมาดหลู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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166 6011224028 นางสาวธนศร ช่วยบุญชู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
167 6111319003 นางสาวมิสชุตา หนูด า วิทยาการจัดการ
168 6211135036 นายวิรวัฒน์ พลประสิทธิ์ ครุศาสตร์
169 6081103041 นายณัฐพงษ์ ด าจ่า ครุศาสตร์
170 6081108042 นางสาวสุชานาถ ทองถนอมวงศ์ ครุศาสตร์
171 6011224029 นางสาวณัฎฐา พระสงฆ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
172 6211116043 นางสาวสุชาดา แซ่อึ่ง ครุศาสตร์
173 6211521029 นางสาวรัตติกา บุญกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
174 6211320017 นางสาวเขมมิกา บรรเจิดเลิศ วิทยาการจัดการ
175 5981103051 นางสาวชมัยพร ชุมทองโด ครุศาสตร์
176 6081135017 นายธนาวุฒิ คงรักษ์ ครุศาสตร์
177 6211439007 นางสาวเบญญา ค าวิจิตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
178 6011313003 นางสาวสุมิณตรา โพธิจุไร วิทยาการจัดการ
179 6211135035 นางสาวฟริตตี นุ้ยสมาด ครุศาสตร์
180 6211521028 นายพัชรพงค์ กงสะเด็น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
181 6081103008 นางสาวชนนิกานต์ ฉะพงศ์ภพ ครุศาสตร์
182 6211107026 นางสาวมณีรัตน์ ทองประดิษฐ ครุศาสตร์
183 6111522110 นายณัฐวุฒิ สุขมาก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
184 6111522108 นางสาวนัฐทิกานต์ ข าเพ็ชร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
185 6211101028 นางสาวอังคณา ชุมวงศ์ ครุศาสตร์
186 6211521031 นางสาวศิรภัสสร ช่วยนุ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
187 6111522123 นายต้นตการ แก้วแสงศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
188 6011315033 นางสาวปวรวรรณ บริสุทธิ์ วิทยาการจัดการ
189 6111522109 นางสาวอรวรรณ โพธิถ์าวร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
190 6011519039 นายภัคพงศ์ เพียรดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
191 6211224079 นายจักรกฤษ ศรีทองสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
192 6111224128 นางสาวอมลวรรณ บุญล่วน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
193 6181101054 นางสาวปิยาพัชร สายชล ครุศาสตร์
194 6211101015 นางสาวสุนิสา ปิริยะ ครุศาสตร์
195 6011224137 นางสาวกานดา ภักดีจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
196 6081107029 นางสาวปิน่มณี กรรมโชติ ครุศาสตร์
197 6181101008 นางสาวพิมลพรรณ สงสกุล ครุศาสตร์
198 6211436007 นางสาวอรอุมา วงค์เมฆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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199 6211312075 นางสาวเจดาริล สุดคิด วิทยาการจัดการ
200 6211116031 นายอัครพล จันทร์คง ครุศาสตร์
201 6111321033 นางสาวอรนุช คงเอียด วิทยาการจัดการ
202 6211101014 นางสาวพัชรพร ทองกรด ครุศาสตร์
203 6211314506 นางสาวสายพิณ อินธิราช วิทยาการจัดการ
204 6211116060 นางสาวเนตรนภา ประทุมรัตน์ ครุศาสตร์
205 6211113049 นางสาวเสาวณีย์ สุสินธว์ ครุศาสตร์
206 6211116016 นายคิทธชวัลกรณ์ หล าเหม ครุศาสตร์
207 6211116022 นางสาวสุภัชชา รัตนเพ็ชร ครุศาสตร์
208 6211116021 นางสาวสุภัสสร รัตนเพ็ชร ครุศาสตร์
209 6211136022 นางสาวเกศวดี วงศ์หัส ครุศาสตร์
210 6111438003 นางสาวภัทราพร กระจ่างจบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
211 6081101012 นางสาวรสณียา สงบ ครุศาสตร์
212 6211436008 นางสาววัลยา อ่อนแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
213 6211315078 นางสาวสุดธิดา โต๊ะหลงหมาด วิทยาการจัดการ
214 6211116014 นางสาวสุธาทิพย์ เอียดต า ครุศาสตร์
215 6011217029 นางสาวเรืองริน เจนวิทยารักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
216 6011319087 นางสาวสุวิมล เรืองฤทธิ์ วิทยาการจัดการ
217 6211103044 นางสาวศศิประภา พันธ์เจริญ ครุศาสตร์
218 6211518013 นายชนวีร์ ใบระหมาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
219 6181107006 นางสาวนภิสา วิลัยศรี ครุศาสตร์
220 6211101053 นางสาววิภาวี ขาวโปง ครุศาสตร์
221 6211103014 นางสาวจุฬาลักษณ์ ลักษณะปิยะ ครุศาสตร์
222 6111319055 นางสาวธมลวรรณ โคกะทิง วิทยาการจัดการ
223 6211217016 นางสาวธิดาทิพย์ รอดทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
224 5981101050 นางสาวณัฐชา ค าวิจิตร ครุศาสตร์
225 6011517023 นายนพวิทย์ รัชนาวรวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
226 6011217015 นางสาวศรอนงค์ มากชู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
227 6211135013 นายวุฒิชัย ชูชาติ ครุศาสตร์
228 6011321052 นางสาวภาวิณี แก้วมูณี วิทยาการจัดการ
229 6211224087 นายทัศนัย โอขันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
230 6111229124 นางสาวฝากฝัน สุขเกื อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
231 6211103051 นางสาวศิวลักษณ์ วิมล ครุศาสตร์
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232 6081101010 นางสาวเมธาวี ศรีมุกดา ครุศาสตร์
233 6211103059 นางสาวกัลยรัตน์ อักษรกล่ัน ครุศาสตร์
234 6211217017 นางสาวเพชร ค านวณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
235 6111224196 นางสาวยินดี ศรีชาเยศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
236 6211135037 นางสาวอริสรา ต่ันเล่ง ครุศาสตร์
237 6111321011 นางสาวอินทราณี ทิพย์โพธิ์ วิทยาการจัดการ
238 6111224038 นางสาวนัฎฐาพร สีเหมือนทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
239 6081108038 นางสาววราภรณ์ มัยตรีแก้ว ครุศาสตร์
240 6081103024 นางสาวพัชราภรณ์ ชูศรี ครุศาสตร์
241 6211103022 นายนพวิชญ์ บุญส่ง ครุศาสตร์
242 6211521014 นางสาวสายธาร เอี่ยมสุด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
243 6211101038 นางสาวสุดทิมา สร้อยเพ็ชร์ ครุศาสตร์
244 6211113011 นางสาววรรณิศา ใหม่แย้ม ครุศาสตร์
245 6211113036 นางสาวสุรีรัตน์ ชุมจิตร ครุศาสตร์
246 6211319040 นางสาวเสาวณีย์ ราชนาวี วิทยาการจัดการ
247 6081108025 นางสาวปัทมวรรณ คงโอ ครุศาสตร์
248 6211313013 นางสาวสิราลักษณ์ สังเกื อ วิทยาการจัดการ
249 6211101018 นางสาวสิริรัตน์ เเสงข า ครุศาสตร์
250 6081107014 นางสาวปัทมา จันทร์ส่งแสง ครุศาสตร์
251 6081116042 นายอภิสิทธิ ์สุวรรณภักดี ครุศาสตร์
252 6211312078 นางสาวยุวดี รัตนวรรณ วิทยาการจัดการ
253 6211522103 นางสาวณัฐกฤตา สุขเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
254 6181107005 นางสาวอภัสสร เยาว์เหมือน ครุศาสตร์
255 6111314535 นายวัชรากร จันทร์นิ่ม วิทยาการจัดการ
256 6211215029 นางสาวเหมวรินทร์ ชูมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
257 6011428054 นางสาวตัสนีม จันทรศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
258 6111518152 นายวิรัตน์ เรืองสังข์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
259 6211224001 นายฟาอิส เจ๊ะระวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
260 6081103056 นางสาวทิพวรรณ สารมาศ ครุศาสตร์
261 6211116053 นายณัฐพล มากแก้ว ครุศาสตร์
262 6081103057 นางสาวพัชรีพร ค าสี ครุศาสตร์
263 6111312071 นางสาวนริสา แดงเวชงาม วิทยาการจัดการ
264 6011438018 นางสาวสุภารัตน์ รัตนมณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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265 6011422017 นางสาวอามีนา รักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
266 6211320013 นายเทพรัตน์ สุขคะปะ วิทยาการจัดการ
267 6211522102 นางสาวสาวิตรี เกศรินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
268 6211428002 นางสาวกัณฐิกา มูสิกะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
269 6011224072 นางสาวฉัตรฤดี มีสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
270 6111422014 นางสาววิลาสินี นองเนือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
271 5981116040 นางสาวชาลิตต้า นิลปานกัน ครุศาสตร์
272 6011229118 นางสาวณัฐมล ถาพรพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
273 6011436021 นางสาวอารีนา สกุลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
274 6011312084 นางสาวมนัสรี นาคสรรค์ วิทยาการจัดการ
275 6181108007 นายภาณุวัฒน์ สัญวงษ์ ครุศาสตร์
276 6011518104 นางสาวณัฐริกา กาญจนคลอด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
277 6011518111 นางสาวภาวินี เพ็งจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
278 6011402305 นางสาวสาวิตรี รู้รอบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
279 6211522014 นายภูรินทร์ แก้วอุดม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
280 6211101011 นางสาวเพ็ญนภา ปรีชา ครุศาสตร์
281 6081103051 นางสาวมนัฐฌา ยิ มปร่ัง ครุศาสตร์
282 6211120011 นางสาวสุดารัตน์ ฝ่ังขวา ครุศาสตร์
283 6211522008 นางสาวจุฑารัตน์ ชุมชวด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
284 6011312074 นางสาววิภาวัส คงน้อย วิทยาการจัดการ
285 6211135048 นางสาวณัฐธยาน์ สงทิพย์ ครุศาสตร์
286 5981116053 นายคฑาวุฒิ เกิดศิริ ครุศาสตร์
287 6081107027 นางสาววรรณวิสา พรหมขวัญ ครุศาสตร์
288 6011427026 นางสาววิณัฐวดี ปานเฉวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
289 6081135029 นางสาวสุธิตา บัวทองค า ครุศาสตร์
290 6181101038 นางสาวพรรณพศา รัตนมณี ครุศาสตร์
291 6111313010 นางสาวอนิตา พลดี วิทยาการจัดการ
292 6011514213 นางสาววรัมภา รักษาสังข์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
293 6011317049 นางสาวสุวนันท์ สรรเพชร วิทยาการจัดการ
294 6111229076 นางสาวสุภาวดี ชูขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
295 6011438002 นางสาวชโลธร แก้วธวัชวิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
296 6011438032 นางสาวธัญญลักษณ์ สีแค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
297 6111229088 นางสาวชุติมันต์ ช่างคิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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298 6081108015 นางสาววรวรรณ มีแต้ม ครุศาสตร์
299 6111215044 นางสาวกมลทิพย์ แสงทับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
300 6211107023 นายพงศกร ไทรทอง ครุศาสตร์
301 6211103018 นางสาวนาถยา แดงทองใส ครุศาสตร์
302 5981101027 นางสาวมุครินทร์ จุทิน่ ครุศาสตร์
303 6181108049 นางสาวธันวรักษ์ เหล็มปาน ครุศาสตร์
304 6211103013 นางสาวนภากานต์ แซ่แฮ ครุศาสตร์
305 6111320041 นายสหรัฐ นิยมเดชา วิทยาการจัดการ
306 6111312008 นางสาวนริสรา หัวแหลม วิทยาการจัดการ
307 6211116025 นางสาวกรรณิการ์ มงคลดิษฐ ครุศาสตร์
308 6011438008 นางสาวกรรธิตา ไชยะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
309 6211224125 นายสหัสวรรษ พูลแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
310 6211317019 นางสาวนราทิพย์ แดงด้วง วิทยาการจัดการ
311 6111315007 นางสาวทันทิมา หมินหมัน วิทยาการจัดการ
312 6211312034 นายอัครชัย หนูสงค์ วิทยาการจัดการ
313 6211107016 นางสาวสุธิดา จิตส ารวย ครุศาสตร์
314 6211107012 นางสาวขวัญชีวา เดชารัตน์ ครุศาสตร์
315 6011313014 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขหนู วิทยาการจัดการ
316 6211107014 นางสาววิลาสินี รัตนพงศ์ภิบาล ครุศาสตร์
317 6211425003 นายถิรพุทธิ ์แก้วจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
318 6111312029 นางสาวสุวิชญา รักษายศ วิทยาการจัดการ
319 6211107021 นางสาวเบญญาภา พรหมอินทร์ ครุศาสตร์
320 6211108001 นายอนุภักด์ิ เทวฤทธิ์ ครุศาสตร์
321 5981108003 นางสาวสุภาวดี คงมาก ครุศาสตร์
322 6211107030 นางสาว สรนันท์ ศรีนาค ครุศาสตร์
323 6111224059 นางสาวอภัสรา ยอดศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
324 6111224048 นางสาวปิยฉัตร ช่วยคงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
325 5981116025 นางสาวดารารัตน์ พูดดี ครุศาสตร์
326 6011428032 นายสมคิด พินิจชัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
327 6011224102 นายอานนท์ ยาจาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
328 6111224197 นางสาวนนทิญา อยู่สูงเนิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
329 6081101039 นางสาวพรชนก พานทอง ครุศาสตร์
330 6081113016 นางสาวสุนิตตา นวลกุล ครุศาสตร์
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331 6011224119 นางสาวนัฐธากรณ์ ไกรปราบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
332 6211116062 นางสาวศรอนงค์ บุญเต็ม ครุศาสตร์
333 5981116050 นางสาวสุจิต บุญกิจ ครุศาสตร์
334 5981116037 นางสาวอลิษา ฤทธิผล ครุศาสตร์
335 6011229113 นางสาวรอมีอ๊ะ ลาง๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
336 5981116048 นางสาวอังศุมาลิน มัคสิงห์ ครุศาสตร์
337 6081108005 นางสาวศิริภา กลับอ าไพ ครุศาสตร์
338 6011314511 นายธฤติ แก่นภักดี วิทยาการจัดการ
339 6181101028 นางสาวสุนิสา เทพเเก้ว ครุศาสตร์
340 6081107005 นางสาวศิริภรณ์ กลับอ าไพ ครุศาสตร์
341 6211320030 นางสาวกมลชนก ตุมกระโทก วิทยาการจัดการ
342 6211103056 นางสาวนันทกานต์ คีรีวรรณ ครุศาสตร์
343 6211427117 นางสาวชิษณุชา คนทัศน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
344 6011217020 นางสาวกาญจนา จุลภักด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
345 6211228035 นางสาวกรินเชษฐ์ ขันธวิชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
346 5981101043 นางสาวเกษราภรณ์ เกิดมีทรัพย์ ครุศาสตร์
347 6111215077 นางสาวอินทิรา เอ้งฉ้วน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
348 5981116058 นางสาวกิตติญา เอียดทุม่ ครุศาสตร์
349 5981101034 นางสาวรินรดา ลิวา ครุศาสตร์
350 6211438001 นางสาวพิมพ์วิมล ศรีสุขใส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
351 5981101061 นางสาวอารีย์ยา นวกิจราชธรรม ครุศาสตร์
352 6011317061 นางสาวณัฐกมล บานชื่น วิทยาการจัดการ
353 6011229107 นางสาวธัญนิศา สุวรรณชิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
354 6211116026 นายกรินทร์ ผิวข า ครุศาสตร์
355 6211116010 นางสาวสุดาพร วิสัย ครุศาสตร์
356 6011313018 นายกิติชัย ส่งศรี วิทยาการจัดการ
357 6011312012 นางสาวสุดารัตน์ เสือด้วง วิทยาการจัดการ
358 6211517010 นางสาวนริศรา รักสถาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
359 6011422038 นางสาวศิริลักษณ์ โชติกุลรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
360 6011315054 นางสาวเกวลิน ตาหลี วิทยาการจัดการ
361 6011224157 นายชิติสรรค์ รัตนทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
362 6211108036 นางสาวศศิวิมล สิทธิฉายา ครุศาสตร์
363 6181101033 นางสาวอัจฉรา บุญธรรม ครุศาสตร์
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364 6011312092 นางสาวอรอุมา รักช้าง วิทยาการจัดการ
365 6211108033 นายทิวานนท์ จันทร์สุข ครุศาสตร์
366 6181135018 นางสาวนันทวัน ตลึงจิตร ครุศาสตร์
367 6011228036 นายอนุชา ชัยฤทธิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
368 6111314514 นางสาวธัญญลักษณ์ แซ่อ้อ วิทยาการจัดการ
369 6011224011 นายด ารงศักด์ิ ค าดวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
370 6211224116 นางสาวภัทรธรา เดชแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
371 6211313011 นางสาวอณันตยา เหมรา วิทยาการจัดการ
372 6011313039 นางสาวรัติกาญจน์ ขัตสากาญจน์ วิทยาการจัดการ
373 6211224104 นางสาววราลี ไชยภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
374 6181101047 นางสาวญาธิณี คงทอง ครุศาสตร์
375 6011312082 นางสาวศุภาวรรณ ครุฑมาศ วิทยาการจัดการ
376 5981108030 นางสาวลินดา นุกูล ครุศาสตร์
377 6011312100 นางสาวอุบลวรรณ แซ่ลิ ม วิทยาการจัดการ
378 5981108026 นางสาวศิริลักษณ์ โชติเชย ครุศาสตร์
379 6081113042 นายภานุวิชญ์ ด้วงแก้ว ครุศาสตร์
380 6011521012 นางสาวน  าทิพย์ สายทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
381 6211312005 นางสาวกมลวรรณ ถัดด้วง วิทยาการจัดการ
382 6211319002 นางสาวปัทมวรรณ บุรินทร์สุวรรณ วิทยาการจัดการ
383 6011228004 นางสาวกัลยรัตน์ พัสดุสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
384 6011518105 นายวัชระ คชวรรฌ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
385 6211313015 นางสาวกมลลักษณ์ จันทร์ปาน วิทยาการจัดการ
386 6011315022 นางสาวนิชานาถ คงผอม วิทยาการจัดการ
387 6011315074 นางสาววาสนา พรหมมา วิทยาการจัดการ
388 6111312023 นางสาวณัฐรุจา เรืองขจร วิทยาการจัดการ
389 6211320025 นางสาวโศภิษฐา ป้องกัน วิทยาการจัดการ
390 6211321025 นางสาวอรอุมา ชูแก้ว วิทยาการจัดการ
391 6211320006 นางสาวปัทมาวดี มหันต์ วิทยาการจัดการ
392 6011215128 นายธรรมสรณ์ บรรจงเกลี ยง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
393 6011312083 นางสาวกมณทิพย์ พงค์พ้นภัย วิทยาการจัดการ
394 6211312073 นางสาวเกษรา ชูชื่น วิทยาการจัดการ
395 6011215069 นางสาวสุธาวี เล่ือนแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
396 6211321029 นางสาวเกศสุดา บุญฤทธิ์ วิทยาการจัดการ
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397 6211320003 นางสาวลัดดาวรรณ หมิดหวัง วิทยาการจัดการ
398 6211101019 นางสาวกนกอร สาริพันธ์ ครุศาสตร์
399 6111229046 นายศักรินทร์ อยู่แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
400 6081113017 นางสาวสุนิษา ศรีเรืองรัตน์ ครุศาสตร์
401 6081108049 นางสาวปภัสสร รัตนพล ครุศาสตร์
402 6211101058 นางสาวรัตณาวรรณ บัวด า ครุศาสตร์
403 6081108027 นางสาวณัฐฐินันท์ หมื่นรักษ์ ครุศาสตร์
404 6211518007 นายมุตตากีน สันบากอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
405 6211101044 นางสาวศรุตา ทองมุกดากุล ครุศาสตร์
406 6211312060 นางสาวนุชนาฎ ทองดี วิทยาการจัดการ
407 5981103037 นางสาวพัชรีย์ ปาฬีพิชัย ครุศาสตร์
408 6111224006 นางสาวชุติมา โกษาพงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
409 6011215106 นางสาวเกษฏา เมฆเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
410 6211108017 นางสาวนิศากร แก้วจินดา ครุศาสตร์
411 6011215110 นางสาวฉันทิศา กันทรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
412 6011215143 นางสาวณัฐชา แป้นสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
413 6211113014 นางสาวเบญจวรรณ สุขเรือง ครุศาสตร์
414 6011436039 นางสาวพลอยไพลิน พรหมณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
415 6211312080 นางสาวอนงค์ลักษ์ พลฤทธิ์ วิทยาการจัดการ
416 6011321069 นายดนุรุจ อินทอง วิทยาการจัดการ
417 6011428033 นางสาวมลธิรา ทัดระเบียบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
418 6211312031 นางสาวสุนิตา อังครา วิทยาการจัดการ
419 6011518209 นางสาวสถลัชนันท์ โต๊ะหมาด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
420 6011215012 นางสาวณัฐพร เปรียงเวทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
421 6011517015 นางสาวกรรณิการ์ อินทร์ฤทธิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
422 6111224047 นางสาวจันทรัสม์ เอี่ยวตระกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
423 6211108009 นายชุติเดช พังยาง ครุศาสตร์
424 6011517044 นายคมศักด์ิ บุญสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
425 6181101029 นางสาวเมธินี หะหมาน ครุศาสตร์
426 6011224050 นางสาวฝนทิพย์ แซ่อ่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
427 6011428046 นางสาวโยธิกา ธิวันดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
428 6211321026 นางสาวจุฑามาศ เกื อไข่ วิทยาการจัดการ
429 6011312051 นางสาวธีมาพร จ้ายอั น วิทยาการจัดการ
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430 6111312087 นางสาวศศิวิภา การะพันธ์ วิทยาการจัดการ
431 6011224078 นางสาวอัจฉราฉวี ภักดีชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
432 6211321033 นางสาวกานต์วจี กี่สุ้น วิทยาการจัดการ
433 6011224022 นางสาวณัฐริกา จ าปา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
434 6181101068 นางสาวรัชนีกร ไวละมุล ครุศาสตร์
435 6011427011 นางสาวนพวรรณ ขาวผ่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
436 6011427003 นางสาวสุรดา นนธิบุตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
437 5981116038 นางสาวศศิวิมล ทองเนื อห้า ครุศาสตร์
438 6111436010 นางสาวพรรณี ปานศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
439 6211116051 นายธนาธิป รัตนพันธ์ ครุศาสตร์
440 6211113006 นางสาววรรนิศา จูเจ้ย ครุศาสตร์
441 6211121030 นายพลฤทธิ ์เพชรด า ครุศาสตร์
442 6211523004 นางสาวณัฐมล อ่อนเคร็ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
443 6211120013 นางสาวรุ่งทิวา เบญจาธิกุล ครุศาสตร์
444 6181101049 นางสาวณัฐธิดา ช านาญ ครุศาสตร์
445 6111224001 นายพงศ์พิพัฒน์ หนูคลัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
446 6111224010 นางสาวชลลดา คุระแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
447 6211121006 นางสาวมุขรินทร์ ผุดวัฒน์ ครุศาสตร์
448 6211523003 นางสาวนิยดา แก้วโชติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
449 6181101060 นางสาวสุวรรณหงส์ มะหะรัมย์ ครุศาสตร์
450 6211313004 นางสาวปริศนา ส่งศรี วิทยาการจัดการ
451 6211116030 นางสาวทิพย์สุดา ยอดวิจารณ์ ครุศาสตร์
452 6211224006 นางสาวสุวิมล เพ็งเผา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
453 6211120007 นางสาวสันต์ฤทัย พรหมชัยศรี ครุศาสตร์
454 6211107025 นางสาวหนึ่งฤทัย พนาลี ครุศาสตร์
455 6211107027 นางสาววิมลศิริ ตั นธนาภูวนัตถ์ ครุศาสตร์
456 6211521007 นายฐาปกรณ์ คงแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
457 6181135009 นายสุรศักด์ิ กาญจนะ ครุศาสตร์
458 6211317001 นางสาววริศรา ผิวนิ่มนวล วิทยาการจัดการ
459 6211215002 นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่อึ่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
460 6211205002 นางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
461 6211116005 นายอภิวัฒน์ ราชรักษ์ ครุศาสตร์
462 6211215022 นางสาวอุไรวรรณ คงทน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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463 6211205001 นางสาวอินทิรา รัตนบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
464 6011312029 นางสาวปิยนุช วิบูลย์ศิลป์ วิทยาการจัดการ
465 6181101046 นางสาวอุบลวรรณ ปลอดขาว ครุศาสตร์
466 6211112067 นายฮาฟิตร์ จ าเนียร ครุศาสตร์
467 6211108037 นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงพรหม ครุศาสตร์
468 6211224027 นางสาวศิริลักษณ์ กิจปาโล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
469 6111229111 นางสาวกัญญารัตน์ ด าชุม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
470 6111229065 นายนครินทร์ บ ารุงพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
471 6181108030 นายวิทยา สกาวรรณ์ ครุศาสตร์
472 6011514214 นายณัฐพล ชุมดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
473 6211224147 นายชินดนัย ทองจินดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
474 6211224158 นายพัศกรณ์ ล าลอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
475 5981103035 นางสาวกาญจนา ทองสุภา ครุศาสตร์
476 6181101055 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชัยสุข ครุศาสตร์
477 6181101021 นางสาวอรรฆยาภรณ์ วงสดชื่น ครุศาสตร์
478 6211224145 นางสาวอริศรา จินดากาญจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
479 6081103022 นางสาวขนิษฐา เอี่ยมคีรี ครุศาสตร์
480 6081101059 นางสาวรุจิกา ฤทธิศักด์ิ ครุศาสตร์
481 6081101068 นางสาวรัตติกาล เชื อบ้านเกาะ ครุศาสตร์
482 6011521093 นายนันทภพ จันทรเพ็ชร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
483 6211103062 นายอัมรินทร์ สุนทรา ครุศาสตร์
484 6081113039 นางสาวเบญจวรรณ นิลพัฒน์ ครุศาสตร์
485 6211108015 นางสาวณัฐณิชา ทองอ่อน ครุศาสตร์
486 6211107029 นางสาววรัญญา จันทิบดี ครุศาสตร์
487 6111422020 นายอมรเทพ แผ่นผา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
488 6211312028 นางสาวอรนัส เชื อเพชร วิทยาการจัดการ
489 6011229095 นางสาววัณณิตา ผลกล่ า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
490 6011427022 นางสาวเสาวนิตย์ มิสโร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
491 6111217005 นางสาวศศิปรียา นพพันธุ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
492 6011427023 นางสาววิภา หัดสมัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
493 6081116051 นางสาวกมลวรรณ ขุนทอง ครุศาสตร์
494 6011317045 นางสาวอุบลรัตน์ ร่ืนรส วิทยาการจัดการ
495 6011517052 นายน ายศ บรรณาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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496 6011522009 นางสาวพินทุสร บุเกษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
497 6211136017 นางสาวอุมาภรณ์ ชุมภูนุช ครุศาสตร์
498 6111224053 นางสาวกูอานีซะห์ สะบูโด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
499 6011439013 นางสาวสมลักษณ์ เพชรทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
500 6211108039 นางสาวธัญญาเรศ ชุมช่วย ครุศาสตร์
501 6111312044 นางสาวปิน่สุดา สุวรรณรัตน์ วิทยาการจัดการ
502 6211402108 นายวรศักด์ิ สังเกี่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
503 6211108012 นายเนติพงษ์ กิมินทร์ ครุศาสตร์
504 6111519147 นายอภิสิทธิ ์เปรมทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
505 6111229018 นายธนวัฒน์ มือเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
506 6011517019 นายวรโชติ ขาวทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
507 6011436034 นางสาวภัทราภรณ์ ชูสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
508 6181103056 นายธนกรณ์ อนุโสภณ ครุศาสตร์
509 6011438034 นางสาวเอมพิกา นพเก้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
510 6111229070 นางสาวปัณฑารีย์ จันทร์เขียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
511 6081121014 นางสาวสุทธิดา บุญศรี ครุศาสตร์
512 6011319077 นางสาวธรารัตน์ พรมมาจุ้ย วิทยาการจัดการ
513 6111229072 นางสาวนุชวรี มาศจด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
514 5981103030 นางสาวกุลภรณ์ หนูยิ มซ้าย ครุศาสตร์
515 6011313045 นางสาวภัทรนันต์ ศรีแก้ว วิทยาการจัดการ
516 6211224148 นางสาวศิรินภา หนูตะพง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
517 6211113059 นางสาวสุดารัตน์ สังข์ประพันธ์ ครุศาสตร์
518 6081113064 นางสาวอรุณธิดา ถิระพร ครุศาสตร์
519 6181103046 นางสาวสุนิสา จันทร์สุวรรณ ครุศาสตร์
520 6081113055 นางสาวกชกร มากช่วย ครุศาสตร์
521 6011514607 นายสุทธิพงศ์ จันทร์แก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
522 6111229027 นายธาดา บุญเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
523 6211224159 นางสาวเกศรัตน์ หนูทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
524 6211116064 นายคณปัณ บุญพลับ ครุศาสตร์
525 6211113038 นางสาวอรอุมา ช้างชู ครุศาสตร์
526 5981101017 นางสาวจิราวรรณ มีเสน ครุศาสตร์
527 6211436069 นางสาวณัสรีน ม่งเก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
528 5981135022 นายชัยศิวะ ด าสัย ครุศาสตร์
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529 5981135014 นางสาวฉวีพร สามัครคี ครุศาสตร์
530 6011514608 นายโอบนิธิ รุ่งเรือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
531 5981101035 นางสาวนูรีต้า มีบุญลาภ ครุศาสตร์
532 6011224079 นางสาวเสาวณีย์ รัญจวนจิตต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
533 6011224046 นางสาวฉวีวรรณ แซ่ซ่ัว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
534 6211436071 นางสาวเกศรินร์ รัญจวนจิตต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
535 6211312007 นายศรวิชัย สมมิตร์ วิทยาการจัดการ
536 6081116030 นางสาวโสรยา อ่อนแก้ว ครุศาสตร์
537 6211228017 นางสาวณัฐพร สังข์บัว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
538 6081135060 นางสาวปรางวลัย พิทัก ครุศาสตร์
539 6081135014 นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ครุศาสตร์
540 6011313031 นางสาวนิภาภรณ์ คล้ายพิชัย วิทยาการจัดการ
541 6011427021 นางสาววันวิสา ยีสมัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
542 6211135038 นางสาวพัฒนาวดี ทองรอด ครุศาสตร์
543 6211135047 นางสาวณัฐกานต์ ฉิวยิ น ครุศาสตร์
544 6211523014 นางสาวกุสาวดี เรืองณรงค์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
545 6081108026 นางสาวเจนจิรา หะยีเยะ ครุศาสตร์
546 6081113074 นางสาวเบญจมาศ ทองกระจ่าง ครุศาสตร์
547 6211215048 นางสาวจตุรพร ชัยสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
548 6211229089 นางสาวจุฬามาศ รัตนพันธุ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
549 6111217014 นางสาวศศิวิมล พรหมแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
550 6211317015 นางสาวอนุลัดดา พลเดช วิทยาการจัดการ
551 6111518214 นางสาวชลิดา มณีโชติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
552 6211319003 นางสาวพิมอักษร ชามทอง วิทยาการจัดการ
553 6211108055 นางสาวลักขณา เลิศไกร ครุศาสตร์
554 6081116036 นายอาทิตย์ ภูผินผา ครุศาสตร์
555 6011522036 นางสาวนพรดา ก าจรฤทธิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
556 5981113007 นางสาวกิติมา แก้วจ านงค์ ครุศาสตร์
557 6011315052 นางสาวสิริมา ทรัพย์เพชร วิทยาการจัดการ
558 6011319004 นางสาวชาลิสา รสมัย วิทยาการจัดการ
559 6211224064 นางสาวศศิธร ดีแป้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
560 6011314523 นางสาวสุนิสา หงษ์ทอง วิทยาการจัดการ
561 6011319042 นางสาวณิชา ศรีสุวรรณ์ วิทยาการจัดการ
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562 6011228032 นางสาวสุชาดา จันทร์แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563 6111224012 นางสาวชวาลัย ปลอดฤทธิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
564 6111514226 นายจตุพล บุญคล่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
565 6111224008 นางสาวปิยฉัตร มณเฑียรทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
566 6111402301 นางสาวณัฐวดี โต๊ะบ้าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
567 6111312086 นางสาวจริยาภรณ์ การะพันธ์ วิทยาการจัดการ
568 6211523007 นางสาวกันทิมา พูนชู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
569 6111312012 นางสาวอริสา แสงสุข วิทยาการจัดการ
570 6211224130 นางสาวกฤษณา อ าภาสุวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
571 6011313027 นางสาวอังคนา แพรกเมือง วิทยาการจัดการ
572 6111312085 นางสาวณัฐริกา หุย้เล็ก วิทยาการจัดการ
573 6181116028 นางสาวณิชาภัทร นาคมาศ ครุศาสตร์
574 6211103016 นางสาวอัจฉรา ประวัน ครุศาสตร์
575 6081113059 นายจักรกริช ทองมาก ครุศาสตร์
576 6111514606 นางสาวศศิกาญจน์ ไกรวัลย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
577 6211108053 นางสาวจุฑามณี วสีวิวัฒน์ ครุศาสตร์
578 6011229018 นางสาวมณฑาทิพย์ ปราบแทน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
579 5981116049 นางสาวจันติมา ผลสอาด ครุศาสตร์
580 6211312032 นางสาวปภาดา ใจโล่ง วิทยาการจัดการ
581 6181113044 นางสาวธารารัตน์ เพชรดวงจันทร์ ครุศาสตร์
582 6181108015 นางสาวจริญญ่า นาคฤทธิ์ ครุศาสตร์
583 6081116058 นางสาวณัฏฐณิชา จันทรสุวรรณ ครุศาสตร์
584 6011215206 นางสาววชิรภรณ์ ละม้าย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
585 6211219060 นางสาวกรรภิรมย์ พนอ าพน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
586 6211319004 นางสาวอรวรรณ สถินท์ วิทยาการจัดการ
587 6011428049 นายณัฐพงศ์ พลแสนนอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
588 6211112052 นายบุญญา มหันกฤษ ครุศาสตร์
589 6181103064 นายธีรภัทร จิตรพิศาล ครุศาสตร์
590 6081101014 นางสาวธนนันท์ ธัญญานันท์ ครุศาสตร์
591 6111229035 นางสาวสุพรรษา นันทะชิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
592 6081101006 นางสาวสินีนารถ ศิริ ครุศาสตร์
593 6181101030 นางสาวจอมขวัญ ห้วยหงส์ทอง ครุศาสตร์
594 6011215235 นางสาวพิมลวรรณ สุขโข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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595 6111219001 นางสาวดวงแก้ว เทวี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
596 6181101026 นางสาวปิยาพัชร แต้มเฒ่า ครุศาสตร์
597 6011428034 นางสาวณัฐริกา จันทร์จิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
598 6111229038 นางสาวชุติกาญจน์ จิ มสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
599 6011428040 นางสาวจุรีรัตน์ ชายคีรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
600 6211113064 นางสาวอิงจิรา บัวแก้ว ครุศาสตร์
601 6211312035 นางสาวธัญญารัตน์ แสะหลี วิทยาการจัดการ
602 6111436072 นางสาวจันทร์จิรา แป้นสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
603 6081112045 นายวสันต์ วงศ์สวัสด์ิ ครุศาสตร์
604 6111319057 นางสาววิภาวี หอมสูง วิทยาการจัดการ
605 6081107011 นางสาวกาญจนา เรืองช่วย ครุศาสตร์
606 6111215047 นายสุกัลย์ เจ๊ะระวัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
607 6011518202 นางสาวปรียานุช ทองศรีจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
608 6211116017 นางสาวปัทมน ไพช านาญ ครุศาสตร์
609 6111219009 นางสาวอภิชญา ประพฤติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
610 5981116018 นางสาวกัญญารัตน์ สืบ ครุศาสตร์
611 6011229079 นางสาวมูเทียร่า อูมาแง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
612 6211422019 นางสาวภัททิยา โชติพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
613 6211215025 นางสาวชนันพร พรหมพันธุ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
614 6111436005 นางสาวอริศรา ยืนยงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
615 5981108012 นางสาวฐิตา โต๊ะอีด ครุศาสตร์
616 6081101057 นางสาววริศรา พรหมมะณี ครุศาสตร์
617 6011315051 นางสาวรุ่งทิวา พรสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ
618 6111436012 นางสาวณัฐรวดี เหล็มล่อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
619 6181101010 นางสาวณัฐกานต์ คงกลับ ครุศาสตร์
620 5981135035 นางสาวธนาภรณ์ โต๊ะมุดอ ครุศาสตร์
621 6111436003 นางสาวพรริตา ศักด์ิเพชร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
622 6011436055 นางสาวอายีซะห์ แวอาแซ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
623 6011428062 นางสาวพนิตพร เพชรหนู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
624 6211116061 นางสาวสุภาภรณ์ บุญชูศรี ครุศาสตร์
625 6181108031 นางสาวนัฐรินทร์ พรหมจันทร์ ครุศาสตร์
626 5981108043 นางสาวกชกร ชูดวง ครุศาสตร์
627 6011229050 นายวุฒินันท์ นาคพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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628 6211436072 นางสาวภัสรียา ขุนทองปาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
629 6181116027 นายจีระศักด์ิ คงเซ็น ครุศาสตร์
630 6181116030 นางสาวกนิษฐา หนูสุด ครุศาสตร์
631 6011518214 นางสาวซีตีซาฮานา รือเสาะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
632 6081112058 นางสาวศิริอร จิตรล าเจียก ครุศาสตร์
633 6081101056 นางสาวฐิติรัตน์ แตงตาด ครุศาสตร์
634 6211116052 นางสาวพิมประภา ศรีโภคา ครุศาสตร์
635 6011224176 นางสาวศศิมาภรณ์ อักษรน า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
636 6111229034 นางสาวจันทร์จิรา วิเศษกาญจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
637 6111415004 นางสาวศิริลักษณ์ อินทนีย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
638 6011313023 นางสาวขนิษศร มะตะพัน วิทยาการจัดการ
639 6111428001 นางสาวสีตีฟาตีม๊ะ หมันยามีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
640 6081113056 นางสาวจิรัชยา วงศ์สวัสด์ิโสต ครุศาสตร์
641 6211436003 นางสาวกรรณิการ์ อนุกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
642 6081107016 นางสาววริศรา หมื่นอาด ครุศาสตร์
643 6211436021 นางสาวสุวนันท์ ดาราพงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
644 6081121023 นางสาวจิราภรณ์ เกียงเอีย ครุศาสตร์
645 6211217022 นางสาวพิชญาภัค วงศ์อนุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
646 6211224067 นายศุภกร ช านาญกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
647 6211224068 นางสาวรัตนาภรณ์ ช านาญกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
648 6011317041 นายเอกลักษณ์ ชุมแก้ว วิทยาการจัดการ
649 6211224072 นางสาวสุชาดา โพธิรังศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
650 6211427119 นายบุญฤทธิ ์เหล่นยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
651 6011317046 นางสาวจิราวรรณ พรหมทองแก้ว วิทยาการจัดการ
652 6011215045 นายไตรรัตน์ มาศตุเวช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
653 6181116029 นางสาวนฤมล ใจห้าว ครุศาสตร์
654 6111422007 นายสิทธิพล พุม่กอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
655 6211436065 นางสาวเจนสิตา มัธยันต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
656 6111319002 นางสาวกัลยารัตน์ หวังพัฒน์ วิทยาการจัดการ
657 6211521011 นางสาวสุไรญา หมินหมัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
658 6081112024 นางสาวสุนิสา ขุนสังข์ ครุศาสตร์
659 6111224093 นางสาวอาทิตยา กล้าหาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
660 6211436064 นางสาวสุกัญญา เทพเรือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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661 6011321054 นางสาวศุภธวดี ศรเกลี ยง วิทยาการจัดการ
662 6111215069 นางสาววาสนา จันบาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
663 6111313018 นายมูฮ ามัดบาซีร์ ปะเกมะดาโอ๊ะ วิทยาการจัดการ
664 6211312079 นางสาวธันย์ชนก ณะแก้ว วิทยาการจัดการ
665 6011521101 นางสาวสุนิตา เชยบัวแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
666 6011320007 นางสาวปริชาต แซ่ด่าน วิทยาการจัดการ
667 6211103021 นางสาวสายฤดี ศรีชูทอง ครุศาสตร์
668 6211229080 นางสาวรัตนากร ไชยทองงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
669 6111519135 นายณัฐพงษ์ ฤทธิรงค์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
670 5981135017 นางสาวเบญจมาศ โต๊ะหมาด ครุศาสตร์
671 6011224027 นางสาวณัฐริกา ห้วยล  า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
672 6211312008 นางสาวนฤมล บุญคง วิทยาการจัดการ
673 6111436071 นางสาวอารียา วงศ์โขนง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
674 6111312078 นางสาวสกุลทิพย์ สวดทรง วิทยาการจัดการ
675 6211116015 นายเกียรติภูมิ หมาดเส็น ครุศาสตร์
676 6011314525 นายมุสตากีม เล๊าะราแม วิทยาการจัดการ
677 6211101040 นางสาวปิยภาณี นาพนัง ครุศาสตร์
678 6211422008 นางสาวอาทิติยา นาท่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
679 6111436028 นายอัสฮารี สะมาแอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
680 6111315050 นางสาวอรุณสิริ นาท่ม วิทยาการจัดการ
681 6111219022 นายศราวุฒิ เรืองดิษฐ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
682 5981116020 นางสาวกฤติกา ฆงัคะ ครุศาสตร์
683 6111428016 นางสาวนูรพัจรีน ไชยโยธา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
684 5981116014 นายพันธรัตน์ จันทร์แจ่มศรี ครุศาสตร์
685 5981116031 นางสาววนิดา พรหมช่วย ครุศาสตร์
686 6081107019 นางสาวยุพา สุทธิการ ครุศาสตร์
687 5981116026 นางสาวรจนา ชิดเอื อ ครุศาสตร์
688 6011228023 นางสาวปรียนันท์ ทวีกาญจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
689 6181135046 นางสาวอารยา สุทธิการ ครุศาสตร์
690 6081113032 นายธวัชชัย แซ่อ๋อง ครุศาสตร์
691 6111229078 นายอามีน เสริมสมบูรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
692 5981116045 นางสาวศิริรัตน์ แซ่หลี ครุศาสตร์
693 6211224066 นางสาวอรนุช รักษาชล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกุล คณะ

รำยชื่อนักศึกษำที่ได้รบักำรอนุมัติใหกู้้ยืมเงนิ กยศ.  ภำคเรยีนที่ 1 ปกีำรศึกษำ 2563  ประเภทผู้กู้ยืมรำยเก่ำ(ไม่ย้ำยสถำนศึกษำ)
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกรฎำคม 2563

694 6111428013 นางสาวศุภามาศ มากรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
695 5981116028 นางสาวศศิ แก้วฟ้า ครุศาสตร์
696 6181135036 นางสาวศุภรดา โต๊ะจิ ครุศาสตร์
697 6181108040 นางสาวกัณธิมา เพ็ชร์ชนะ ครุศาสตร์
698 6211224080 นายพุฒิพงศ์ บุญทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
699 6081113057 นางสาวสุไลขอ หมะหนอ ครุศาสตร์
700 6211315003 นางสาวกิตติมา โอฬาร์กิจ วิทยาการจัดการ
701 6081113010 นางสาววิภาวรรณ จันทร์ด า ครุศาสตร์
702 6081113072 นางสาวกันติมา ชุมช่วย ครุศาสตร์
703 6081116048 นางสาวนิภาพรรณ ยุทธิวัจน์ ครุศาสตร์
704 6211436056 นางสาวมุกณวี ฝ้ันไฝ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
705 6011518253 นางสาวปภาดา พรหมเกิด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
706 6081113011 นางสาวเจนจิรา สาเหล้ ครุศาสตร์
707 6011228002 นางสาวรุ้งนภา สุโทวา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
708 6211315024 นางสาวณัฐพร จุ้ยเริก วิทยาการจัดการ
709 6011317010 นางสาวสุทธิรัตน์ แซ่หลี วิทยาการจัดการ
710 5981135045 นางสาวกนกภรณ์ ส าลีแก้ว ครุศาสตร์
711 6111317018 นางสาวจิราภา ไชยชะนะ วิทยาการจัดการ
712 6211427102 นางสาวกฤตพร จุลบล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
713 6081101020 นางสาวอภิสรา โต๊ะเด็น ครุศาสตร์
714 6181101063 นางสาวนิสิตา เสมอภพ ครุศาสตร์
715 6081101023 นางสาวพนิดา ศรสิทธิ์ ครุศาสตร์
716 6011402316 นายสมรักษ์ ขนานใต้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
717 6011317013 นางสาวน  าเพชร ปรุโปร่ง วิทยาการจัดการ
718 6211514215 นางสาววนิดา ใหม่นิ่ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
719 6211121025 นางสาวอลิษา นาครมย์ ครุศาสตร์
720 6211205026 นางสาวเสาวรส นุมาศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
721 6211438020 นางสาวชาลิสา บุญฤทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
722 6211321018 นางสาวกฤติยา ก าเหนิดมณี วิทยาการจัดการ
723 6211321002 นางสาวจุฑารัตน์ คงบาล วิทยาการจัดการ
724 6211438008 นางสาวสุนิตา ทองมีแสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
725 6211136016 นางสาวธันยพร เกิดแก้ว ครุศาสตร์
726 6111422002 นางสาวสิรีธร ศักด์ิศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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727 6011320002 นางสาวปิยาพัชร เทพสุวรรณ วิทยาการจัดการ
728 6111317028 นางสาวสุนันทา เพชรประพันธ์ วิทยาการจัดการ
729 6111312075 นางสาวปิยรัตน์ ช้างน  า วิทยาการจัดการ
730 6111514605 นายณัฐพงศ์ สุวรรณเหม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
731 6011312009 นางสาวศรุตยา เล่นทัศน์ วิทยาการจัดการ
732 6081135031 นางสาวศศิปรียา ชาญณรงค์ ครุศาสตร์
733 6211439005 นางสาวจุฑามาศ นนทเสน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
734 6211518006 นางสาวชฎาพร จริงจิตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
735 6181103033 นางสาวชมพูนุช ชูวิเชียร ครุศาสตร์
736 6181103031 นางสาวมาลิกา บุญสิทธิ์ ครุศาสตร์
737 6211517015 นายอภิมุข จินุกูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
738 6211422004 นางสาวชนิตา ใจเย็น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
739 6111317007 นางสาวทัศนาวลัย วงศ์น้อย วิทยาการจัดการ
740 6111312053 นางสาวอทิตา สุตระ วิทยาการจัดการ
741 6011320052 นางสาวนูรฟาตีณี วาแม วิทยาการจัดการ
742 5981113013 นางสาวปวันรัตน์ สุขศรีแก้ว ครุศาสตร์
743 6211219061 นางสาวเสาวนีย์ ละมัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
744 6211314605 นางสาวเรวดี ศรีสุข วิทยาการจัดการ
745 6111229003 นางสาวจรรย์อมล มาศส าเภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
746 6111219007 นางสาวณิชากร ย่องจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
747 6211521050 นางสาวขนิษฐา จิตละเอียด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
748 6211312069 นางสาวจิราภา พรหมเดชะ วิทยาการจัดการ
749 6111436015 นางสาวอังคณา คีรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
750 6181103062 นางสาวจันทร์ศิริ แซ่จัง ครุศาสตร์
751 6111215032 นางสาวสุไฮนี สมาแอ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
752 6211219044 นางสาวฐานิดา เกตุแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
753 6011312102 นางสาวเกล็ดเฟิน อินทร์จักร์ วิทยาการจัดการ
754 6011215013 นางสาวนิตยา ด าสีสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
755 6111521122 นายทิวากร คงทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
756 6011215039 นางสาวอลิสา ทองเกื อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
757 6011228024 นางสาวนภัสสร ค าแป้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
758 6011228012 นางสาวปิยะธิดา จันทร์ศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
759 6181107019 นายสิรภพ ศรีสวัสด์ิ ครุศาสตร์
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760 6211517025 นายณภัทร จงจิตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
761 6181103010 นายอนิรุต อนันทขาล ครุศาสตร์
762 6111224056 นางสาวสุนิษา กาญจนชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
763 6111224009 นางสาวชลดา มานะจิตต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
764 6111436047 นางสาวทิพยาภรณ์ อนุพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
765 6111436048 นางสาวศิวาภรณ์ มาศเสม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
766 6111224027 นางสาวบาซีเราะ สะดีเยาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
767 6111319042 นางสาวสุริฉาย ปิดชิด วิทยาการจัดการ
768 6211422021 นางสาวกนกวรรณ พุม่นุ้ย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
769 6011317014 นางสาวณัฏฒิฌา ศรีทองหนู วิทยาการจัดการ
770 6181107009 นางสาวดุลยา ต่วนมิหนา ครุศาสตร์
771 6081135026 นางสาววรรณวิษา สุขเจริญ ครุศาสตร์
772 6111317016 นางสาวซัลวา ฮุสล า วิทยาการจัดการ
773 6011224095 นางสาวจุฑามาศ ถาวร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
774 6111312054 นางสาวจุฑามาศ บัวบาน วิทยาการจัดการ
775 6011224037 นางสาวภาสินี จงกลพืช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
776 6211135017 นางสาวดาราวดี ใบเต้ ครุศาสตร์
777 6111224190 นางสาวอารีญา พ่อเหตุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
778 6111313023 นางสาวณฐชนก มหาก ามินทร์ วิทยาการจัดการ
779 6011315050 นางสาวศิริพร ทองแก้ว วิทยาการจัดการ
780 6011215019 นางสาวกรกนก ตรีแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
781 6011521054 นางสาวรัตติญา พูลสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
782 6111224126 นายณัฐวัฒน์ สมเขาใหญ่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
783 6111402103 นางสาวกมลชนก ระฆงัทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
784 6181114023 นางสาวอรวรรณ นวลวงศ์ ครุศาสตร์
785 5981108034 นางสาววรรณิษา ทาสง ครุศาสตร์
786 6081101047 นางสาวณัชชา มะหะหมัดวงษ์ ครุศาสตร์
787 6011436079 นางสาวมลชยา บุญช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
788 6011321047 นางสาวปิยเนตร์ เขียวเยาว์ วิทยาการจัดการ
789 6181101012 นางสาวปาลิดา โชติไพรัตน์ ครุศาสตร์
790 6011319017 นางสาวพีรดา เยี่ยมสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ
791 6211121003 นางสาวบุษบา วรินทรเวช ครุศาสตร์
792 6181101011 นางสาวสุพนิดา รอดวงค์ ครุศาสตร์
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793 6011319003 นางสาวสิริยากร เดโชชัย วิทยาการจัดการ
794 6181108043 นางสาวสุมินตรา มัชมูมาท ครุศาสตร์
795 6111312025 นางสาวเกศวลิน แก้วทอง วิทยาการจัดการ
796 6211224033 นางสาวรัตนาภรณ์ หนูรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
797 6111224007 นางสาวยุพารัตน์ นาควารินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
798 6011438020 นางสาวธนพร จันทร์ศรีนวล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
799 6011438015 นางสาววลิตา ศรีพร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
800 6211438018 นางสาวพนัทดา ชาวจิตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
801 6081113022 นางสาวณิชกานต์ ทวีรัตน์ ครุศาสตร์
802 6111320032 นางสาวอรัญญา ไพช านาญ วิทยาการจัดการ
803 6011436076 นางสาวสายฝน หนูเล็ก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
804 6081113053 นายอัมรินทร์ ทองยิ ม ครุศาสตร์
805 6211121004 นายภูชิต สุภาพ ครุศาสตร์
806 6181103066 นางสาวกนกวรรณ สุริวงศ์ ครุศาสตร์
807 6011215102 นางสาวพรชิตา จิตมัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
808 6211321009 นางสาวปาริชาต หล้าเปีย้ วิทยาการจัดการ
809 6211319053 นายสุวรรณ โต๊ะระเด็น วิทยาการจัดการ
810 6011215147 นางสาวอ านวย ไกรปราบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
811 6181116014 นางสาวนูรอามานี มุทานิ ครุศาสตร์
812 6211521035 นางสาวฐานิกา ปลอดชูแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
813 6011315103 นางสาวศตายุ ประจวบแท่น วิทยาการจัดการ
814 6111312081 นางสาวรูกัยยะฮ์ ถนอมพล วิทยาการจัดการ
815 6111229097 นางสาวโสรยา ยี่สุ่นทรง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
816 6111320018 นางสาวณัฐติกานต์ สายแก้ว วิทยาการจัดการ
817 6111320017 นางสาว ศิริวรรณ เเสงอ าไพ วิทยาการจัดการ
818 6181108059 นางสาวนัสเหร๊าะ มากกลาย ครุศาสตร์
819 6211101020 นางสาวจรรจิรา มีสุข ครุศาสตร์
820 6011415016 นางสาวอัญธิกา เรืองทองเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
821 6011518243 นางสาวศุภชา มัธยันต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
822 6011415007 นางสาวสายธาร นวลแสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
823 6181116026 นางสาวสุนิสา แก้วพรม ครุศาสตร์
824 6111436062 นางสาวนิลาวัลย์ จิตณรง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
825 6111436060 นางสาวกาลัญญุตา หนูหมาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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826 6111436061 นางสาวสุกัยย๊ะ เส็นทุย่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
827 6111521043 นางสาวปิยนุช สมัยสงค์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
828 6111436022 นางสาวธนภรณ์ ศรีสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
829 6111321025 นางสาวปัญลักษณ์ นาคชู วิทยาการจัดการ
830 6111229109 นางสาวสุธิตา พุม่ศรีชาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
831 6181119017 นายนนทวัฒน์ นาคชู ครุศาสตร์
832 6081112014 นายนิรวิทย์ จุ้ยบุตร ครุศาสตร์
833 6081112009 นายนัฐพงค์ ชนะพล ครุศาสตร์
834 6011319037 นางสาวอรุณโรจ ปานบุญ วิทยาการจัดการ
835 6081135032 นายทนงศักด์ิ โสภีพันธุ์ ครุศาสตร์
836 5981108025 นางสาวเจริญพร จักรเจริญ ครุศาสตร์
837 5981108029 นางสาวอริสา บุญขวัญ ครุศาสตร์
838 6011436007 นางสาวอัญยณี หนูเล็ก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
839 6011312054 นางสาวธัญญาลักษณ์ ช่วยมิ่ง วิทยาการจัดการ
840 6011312053 นางสาวณัฐริกา อินทนุรักษ์ วิทยาการจัดการ
841 6011312008 นางสาวศศิวิมล เดชอรัญ วิทยาการจัดการ
842 6011312034 นางสาวอรนงค์ สุวรรณโณ วิทยาการจัดการ
843 6011320054 นางสาวอารีย์ นุวรรณ วิทยาการจัดการ
844 6111438006 นางสาวสัตตกมล อุไรรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
845 6111402112 นายสุรสิทธิ ์โสภีพันธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
846 6181113047 นางสาววิมลรัตน์ ชูลีลักษณ์ ครุศาสตร์
847 6181101051 นางสาวรวิยา เปล่ียนจิต ครุศาสตร์
848 6181113050 นางสาวอัมราวดี สุวรรณมณี ครุศาสตร์
849 6181114012 นางสาวภัทรวดี แก้ววิจิตร ครุศาสตร์
850 6011315079 นางสาวฟาริดา จินดาวงศ์ วิทยาการจัดการ
851 6181121032 นางสาวสุภัสษร ราชนิยม ครุศาสตร์
852 5981108027 นางสาวอินทิรา แก้วหนูนวน ครุศาสตร์
853 6081107006 นางสาวปิยะฉัตร จันทร์ทอง ครุศาสตร์
854 6111521013 นายศุภกิตต์ จุรุวรรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
855 6181121015 นางสาวศิริพร เพ็ชรชนะ ครุศาสตร์
856 6111224189 นางสาวซามซีดัร ดาโอะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
857 6181116047 นางสาวชนัญชิดา จิสูงเนิน ครุศาสตร์
858 6111321049 นางสาวทาริกา จงจิตร วิทยาการจัดการ
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859 6081121004 นายณัฐวัตร อินทรักษา ครุศาสตร์
860 6211523005 นางสาวญาดา พลสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
861 6211217001 นางสาวฮัซวานี เสมอภพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
862 6181108060 นางสาวญานิกา ทองยอด ครุศาสตร์
863 6111427105 นางสาวดาริน หล้าจิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
864 6111314608 นายรัฐชัย ชัยประพันธ์ วิทยาการจัดการ
865 6211107002 นางสาวกัญญารัตน์ นกหวีด ครุศาสตร์
866 6211107003 นางสาววันวิสาข์ จันทร์คง ครุศาสตร์
867 6211120009 นางสาววรางคณา วงศ์สวัสด์ิ ครุศาสตร์
868 6211120002 นางสาวณัฐธิดา รักษาแก้ว ครุศาสตร์
869 5981103026 นางสาวสุกัญญา กังสุกุล ครุศาสตร์
870 6011521066 นางสาวสิริญญา รักจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
871 6181116024 นางสาวพนัดดา รามณรงค์ ครุศาสตร์
872 6181116019 นางสาวณัฐธิดา ทองแป้น ครุศาสตร์
873 6211113020 นางสาวเจนจิรา จงไกรจักร ครุศาสตร์
874 6011229105 นางสาวอทิตติญา อาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
875 6011314619 นางสาวกรรวี บุญสุด วิทยาการจัดการ
876 6111224073 นางสาววนิดา แย้มนุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
877 6081135007 นางสาวพศิกา รอดสง ครุศาสตร์
878 6111314536 นางสาวกรวรรณ นาคสุวรรณ วิทยาการจัดการ
879 6081135047 นายพิทยา โฆษะ ครุศาสตร์
880 5981116021 นางสาวมัลลารี อีชะโรจน์ ครุศาสตร์
881 6211402110 นางสาวธัญรดา ขัตติยะวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
882 6211215024 นางสาวคนึงนิตย์ ฤทธิพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
883 6211436014 นางสาวอินทิรา มัตโทเจดีย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
884 6211317002 นางสาวธิดารัตน์ บุญมาศ วิทยาการจัดการ
885 6211519024 นายสุริยา ปรีชาชาญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
886 6011415005 นางสาวชฏาทิพย์ ยับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
887 6211113051 นางสาวคีตภัทร สังข์เถี่ยว ครุศาสตร์
888 6111315070 นางสาวจรรยา บูจิ วิทยาการจัดการ
889 6211135033 นางสาวกันยรัตน์ ศรีจรัส ครุศาสตร์
890 6011215005 นายอภิรักษ์ พังแพร่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
891 6011215041 นางสาวชญานี รักบ ารุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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892 6081112005 นายณัฐพล เกื อคง ครุศาสตร์
893 6011402101 นางสาวอทิตยา นพพิบูลย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
894 6111521044 นางสาวอาทิตยา ชุมมะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
895 6111219069 นางสาวอมรรัตน์ บุญสัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
896 6211312023 นางสาวนูรีซัน อาสาก าแหง วิทยาการจัดการ
897 6081116010 นางสาวพิมพ์นิภา จิตราคม ครุศาสตร์
898 6211135034 นายณัฐวุฒิ หมาดหวา ครุศาสตร์
899 6011320021 นางสาวกัลโสม โส๊ะเหลาะ วิทยาการจัดการ
900 5981114023 นางสาวนฤมล วงศ์มั่นกิจการ ครุศาสตร์
901 6011215217 นายดุลยวัต สมศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
902 6111402302 นางสาววรนุช อินทร์แจ้ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
903 6181121030 นางสาวนูเรีย ดาราโชติ ครุศาสตร์
904 6181121017 นางสาวฟาริดา สานิง ครุศาสตร์
905 6211205057 นางสาวจุฬาลักษณ์ ยุเหล็ก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
906 6011312073 นางสาวกาญจนา บุญเทียม วิทยาการจัดการ
907 6011321021 นางสาวสุฐาพร แสงนวล วิทยาการจัดการ
908 6212521105 นางสาวธันชนก ศิริศักด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
909 5981108031 นางสาวนวภร ศรีทองฉิม ครุศาสตร์
910 6111315065 นางสาวเมทาวี แก้วเกิด วิทยาการจัดการ
911 6211135011 นางสาวนูรูคอซีอะห์ สะมะเเอ ครุศาสตร์
912 6181135026 นางสาวสุริยาพร คาบุตร ครุศาสตร์
913 6211103011 นางสาวธิติมา เทพแก้ว ครุศาสตร์
914 6011317027 นายวรวิทย์ แสงพรหม วิทยาการจัดการ
915 6081101070 นางสาวอินทิรา แก้วเพิม่พูล ครุศาสตร์
916 6011312033 นางสาวภัสรา พูนเกื อ วิทยาการจัดการ
917 5981135061 นางสาวสิรีธร ช านาญกิจ ครุศาสตร์
918 6111313008 นางสาวกานต์ธิดา จันทรเกษ วิทยาการจัดการ
919 6211113055 นางสาวชนัญชิดา พันธรักษ์ ครุศาสตร์
920 6211319016 นางสาววรรณลดา ทองสุวรรณรัตน์ วิทยาการจัดการ
921 6181107004 นางสาวปาริฉัตร ปานฉ่ า ครุศาสตร์
922 6211436078 นางสาววิญาดา ชูถนอม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
923 6211121001 นางสาวรุจิรา คิดขยัน ครุศาสตร์
924 6081107025 นางสาวสุดารัตน์ ระหังภัย ครุศาสตร์
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925 6211224073 นายฮาซัน เครืออ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
926 6111415005 นายธีรโชติ บุญส่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
927 6111224025 นางสาวประภาพร เกิดสิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
928 6111224033 นางสาววรรณวิสา คงชื่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
929 6011429003 นางสาวกัญญารัตน์ วงพระหัสต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
930 6011429014 นางสาวบุสริน หน้าหู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
931 6211319052 นางสาวธนัญญา ขุนวัฒน์ วิทยาการจัดการ
932 6011429010 นายทนงศักด์ิ คงด า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
933 6011229027 นางสาวศศิริญธร ทองสงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
934 6181113031 นางสาวเจนจิรา สังข์กรด ครุศาสตร์
935 6181103007 นางสาววิรัลพัชร แถมเดช ครุศาสตร์
936 6181112011 นางสาวเสาวทิพย์ หนูแก้ว ครุศาสตร์
937 6181112023 นางสาวณัฐกานต์ ปัญญาพิจัย ครุศาสตร์
938 6181101017 นางสาวฉัตรนภา ชัยสาร ครุศาสตร์
939 6211229028 นางสาวกัญญาณัฐ รัตนพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
940 6111315035 นางสาวเสาวภา จันทร์พร้อย วิทยาการจัดการ
941 6211229023 นางสาวสิรินาถ เอียดกลับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
942 6211229025 นางสาวณัฐริยา อินทร์ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
943 6011319039 นางสาวสุณิสา ผลโชติ วิทยาการจัดการ
944 5981103024 นางสาวพรรณิภา กาญจนสังคะ ครุศาสตร์
945 5981108061 นางสาวสิริพัชร์ โอฬาร์กิจ ครุศาสตร์
946 5981107023 นายอาซูวัน บือราเฮ็ง ครุศาสตร์
947 6081121025 นางสาวธิดาพร แก้วรัตน์ ครุศาสตร์
948 6211523012 นางสาวพัชราภรณ์ วุฒิศักด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
949 6081103009 นายอาทิตย์ พุมศรีชาย ครุศาสตร์
950 6211108014 นายอธิวัฒน์ ผลหิรัญ ครุศาสตร์
951 5981107021 นางสาวสัจจพร แสงศรี ครุศาสตร์
952 6211108061 นายณัฐพล แย่งคุณเชาว์ ครุศาสตร์
953 5981107013 นางสาวชนาพร จิตสงคราม ครุศาสตร์
954 6181116001 นายปิยะวัชร์ พุม่แก้ว ครุศาสตร์
955 6181116009 นายภูริภัทร จันทร์ด า ครุศาสตร์
956 6011319046 นายเรวัต การิสันติ วิทยาการจัดการ
957 6011428013 นางสาวสุกัญญา ชุมชวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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958 6011226002 นางสาวสุวนันท์ นนทฤทธิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
959 6211229036 นางสาวสาร่า พันธ์จ าปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
960 6211116023 นายนพรัตน์ หัศจ านงค์ ครุศาสตร์
961 5981101039 นางสาวณัฐภัทร ม่วงหิมพาน ครุศาสตร์
962 6211113043 นางสาวกุลธิดา ศรีโภศัย ครุศาสตร์
963 6111521046 นางสาวทักษิณา จินดาวงค์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
964 6011518203 นายภาณุเดช ชิณเดช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
965 6211113054 นางสาวพนิดา พรหมแก้ว ครุศาสตร์
966 6011436029 นางสาวธนัชพร ทองฤทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
967 6011229082 นางสาวกัญญรัตน์ บิลยะขวา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
968 6011436042 นางสาวฤทัยทิพย์ รักษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
969 6081116044 นางสาวณัฐติญา สุขสวัสด์ิ ครุศาสตร์
970 6181112052 นางสาวธิดารัตน์ หงษา ครุศาสตร์
971 6011521052 นางสาวสุวิมล เดชคุ้ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
972 6181113005 นางสาวจิราพร รอดภัย ครุศาสตร์
973 6011522043 นางสาวรุจิรา ดาราจร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
974 6081135035 นางสาวอรจิรา เบ็ญยะแม ครุศาสตร์
975 6081135057 นางสาวญาณิกา เงินจันทร์ ครุศาสตร์
976 6211116024 นายธนโชติ เพชรสังฆาต ครุศาสตร์
977 6211224010 นางสาวมาติกา ทองขจร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
978 6111229024 นางสาวบุณยานุช ไหมจุ้ย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
979 6111319016 นางสาวรัตติกาล คงสังข์ วิทยาการจัดการ
980 6011224059 นางสาววริณี ค าจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
981 6211121019 นางสาวสุพรรษา มาเอียด ครุศาสตร์
982 6111319001 นางสาวปาริชาติ หิตาชาติ วิทยาการจัดการ
983 6111224050 นางสาวสุดารัตน์ ปลอดตีบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
984 5981103033 นายกมลวัทน์ ฝอยทอง ครุศาสตร์
985 6181108009 นางสาววรางคณา เต็มสังข์ ครุศาสตร์
986 6111229017 นางสาวจุฑาทิพย์ เนียมชูชื่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
987 6111436008 นางสาวนงพร กิจชู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
988 6111436034 นางสาวฉัตรฐริกา ขวัญทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
989 6111427103 นายชุติพันธุ ์ฐานะภักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
990 6081107009 นายอาทิตย์ มัยทอง ครุศาสตร์
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991 6111224072 นางสาวปิยากร คงช่วย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
992 6111224052 นางสาวอพิชญา ชูทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
993 6111224051 นางสาวสิราวรรณ จอมชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
994 6011521008 นางสาวอรนุช จันทร์สุวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
995 6211229035 นางสาวจินดารัตน์ จันทร์เทพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
996 6011521021 นางสาวกัญญารัตน์ พุม่ด้วง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
997 6011521031 นางสาวกรกนก ทองพริก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
998 6111224070 นางสาวภัณฑิรา หนูคูขุด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
999 6111224086 นายภาสกร อินดู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1000 5981116044 นางสาวณัฐญาภรณ์ อภัย ครุศาสตร์
1001 6211228002 นางสาวจิระนันท์ ขุนศรีจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1002 6211113019 นางสาวดาวกมล ขุนศรีจันทร์ ครุศาสตร์
1003 6211116018 นางสาวกาญจนาภา แก้วสม ครุศาสตร์
1004 6111427204 นางสาวณัตติยา เชื อบ้านเกาะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1005 6111427201 นางสาวดลพร คาวินทร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1006 6211230007 นางสาววรัญญา เจ๊ะดะระหมาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1007 6181121005 นายสหรัถ จิตโภช ครุศาสตร์
1008 6111313004 นางสาวสมฤดี นวนนุ่ม วิทยาการจัดการ
1009 6011521097 นายพรชัย ศรีเนียม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1010 6011215065 นางสาวสุกัญญา หลุงอิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1011 6111312027 นางสาวอรณิชา มาลีหอม วิทยาการจัดการ
1012 6111320055 นางสาววราทิพย์ นวลเกลี ยง วิทยาการจัดการ
1013 6111320048 นางสาวสรันยา จินกระวี วิทยาการจัดการ
1014 6211518205 นางสาวนิรชา คล้ายสมบัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1015 6081103036 นางสาวอมรา ช่วยชูโชติ ครุศาสตร์
1016 6081103017 นายฤทธิไกร โยธาศรี ครุศาสตร์
1017 6011315031 นางสาวอภิชญา บัวจันทร์ วิทยาการจัดการ
1018 6081103060 นางสาวอัมพิกา แก้วอุดม ครุศาสตร์
1019 6211415001 นางสาวกัลย์ศดาณ จิตรเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1020 6081103055 นางสาวจิตลัดดา ดิฐโรจน์ ครุศาสตร์
1021 6181103055 นางสาววรรณวิสา ตรีแก้ว ครุศาสตร์
1022 6081103072 นางสาววิยะดา บุญตั ง ครุศาสตร์
1023 6111312049 นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ห่าน วิทยาการจัดการ
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1024 6111312040 นางสาวดาริกา มีแสง วิทยาการจัดการ
1025 6111312038 นางสาวกัญญารัตน์ สิทธิยุทธ วิทยาการจัดการ
1026 6111312014 นางสาวณัฐกมล รัตนพันธ์ วิทยาการจัดการ
1027 6181103049 นางสาวธมนพรรณ ปัทมรุจ ครุศาสตร์
1028 6111224055 นางสาวอรวรรณ คงกะพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1029 6211229109 นายอธิพงษ์ การประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1030 6081119003 นายอรรถชาติ เกลี ยงจิตร ครุศาสตร์
1031 6211101052 นางสาวกิตติยาภรณ์ ชุมคง ครุศาสตร์
1032 6111228003 นางสาวกุลปรียา พิมเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1033 6211315007 นางสาวอริษา ด าชุม วิทยาการจัดการ
1034 6111224088 นายราเชนทร์ จิตรมณียพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1035 6111224076 นางสาวปาลิตา ทองมาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1036 6111224109 นายอนุวรรช สุขสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1037 6111229071 นางสาวนัฐทิกานต์ เขียวบม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1038 6111224095 นางสาวรตนพร เกิดศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1039 6111224102 นายกรวิทย์ ศรีเกิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1040 6111229025 นางสาวเจนจิรา รัตนผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1041 6211315074 นางสาวศิริวิมล แก้วประสิทธิ์ วิทยาการจัดการ
1042 6111224046 นางสาวกษมาวรรณ จริตงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1043 5981116023 นางสาวชฎาภรณ์ นวลสะอาด ครุศาสตร์
1044 6111312070 นางสาวอุทัยทิพย์ ศรีเทพย์ วิทยาการจัดการ
1045 6111321024 นางสาวจุฬาลักษณ์ ผลาจันทร์ วิทยาการจัดการ
1046 6181135021 นายประพฤทธ์ วาหะรักษ์ ครุศาสตร์
1047 6111321066 นางสาวณัฐธิดา หมื่นริน วิทยาการจัดการ
1048 6081116028 นางสาวณัฐธิดา ไพโรจน์ ครุศาสตร์
1049 6111436045 นางสาวโสรยา ซือแม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1050 6211107028 นางสาวอรุณรัตน์ ทองประสาท ครุศาสตร์
1051 6111315059 นางสาวดาราภรณ์ สุขขะ วิทยาการจัดการ
1052 6011217008 นางสาวพรนภา เงาะเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1053 6181103058 นางสาวกนกวรรณ พรหมจรรย์ ครุศาสตร์
1054 6211229044 นายปิยราช พรหมเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1055 6181113049 นางสาวกัญญารัตน์ หีบแก้ว ครุศาสตร์
1056 6181103065 นางสาวโสลัดดา ผิวด า ครุศาสตร์



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกุล คณะ

รำยชื่อนักศึกษำที่ได้รบักำรอนุมัติใหกู้้ยืมเงนิ กยศ.  ภำคเรยีนที่ 1 ปกีำรศึกษำ 2563  ประเภทผู้กู้ยืมรำยเก่ำ(ไม่ย้ำยสถำนศึกษำ)
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกรฎำคม 2563

1057 6081103032 นายธีรพัฒน์ ส าราญ ครุศาสตร์
1058 6011436031 นางสาวกวิสรา ประมวลสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1059 5981107009 นางสาวสุรางคณา ธรรมชาติ ครุศาสตร์
1060 6011312059 นางสาวอนุสณี บุญคง วิทยาการจัดการ
1061 6011438009 นางสาวพรทิพย์ เหมทานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1062 6111224075 นางสาวนพรัตน์ แซ่จิ ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1063 6211439009 นางสาวอนุสรณ์ เรืองแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1064 6011320018 นางสาวรุสมี โต๊ะมะ วิทยาการจัดการ
1065 6211229051 นางสาวนูรีตา มะตาเยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1066 6011317024 นางสาวณัฐสุดา จันทร์ทิปะ วิทยาการจัดการ
1067 6211514208 นายกิตติชาติ ศิริเพชร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1068 6181112038 นางสาวธวัลรัตน์ สุขสวัสด์ิ ครุศาสตร์
1069 6011521071 นางสาวกัญญารัตน์ เต็มไป เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1070 6211121018 นางสาวกุศลิน เวชพิศ ครุศาสตร์
1071 6111224057 นางสาวณัฐยา จิตบาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1072 6211315004 นางสาวอาภัสรา เล็กบรรจง วิทยาการจัดการ
1073 6011521072 นางสาวสุภาวรรณ เพ็งจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1074 6111312057 นางสาวอนุสรา สิงห์นุ้ย วิทยาการจัดการ
1075 6111224160 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญรงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1076 6211523015 นางสาวอมรศรี ศรีมณี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1077 6181108003 นางสาววราภรณ์ ขุนทอง ครุศาสตร์
1078 6081107026 นางสาวภาวิณี สกล ครุศาสตร์
1079 6011517040 นายดนุเดช สุขเกื อ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1080 6181121027 นางสาวซูรัยญา ยูโซะ ครุศาสตร์
1081 6011436022 นางสาวฟิตรียะห์ ยาหะยู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1082 6181135047 นายมูฮัมมัดฟาริด มือเย๊าะ ครุศาสตร์
1083 6111312007 นางสาวรุ่งระวี กล้าปราบโจร วิทยาการจัดการ
1084 6181116005 นายเจษฎากรณ์ เพชรทอง ครุศาสตร์
1085 5981101054 นางสาวจุฑารัตน์ สงนุ้ย ครุศาสตร์
1086 6211136025 นางสาวสุพิชชา สุดใจ ครุศาสตร์
1087 6211422009 นางสาววิชญาพร กลักดวงจิตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1088 6211436076 นางสาวกานต์ธิดา ศิลปวิสุทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1089 6111427203 นางสาวขวัญฤทัย เรืองฤทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1090 6011215089 นางสาวซูฟียะ ตาเยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1091 6011215086 นางสาวมัสวานี มะยาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1092 6211436059 นางสาวจิราภัทร พิบูลย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1093 6211436058 นางสาวชุติกาญจน์ ใส่ท้ายดู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1094 6211428016 นางสาวกฤติญา หมินหมัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1095 6011224112 นายพรทวี เดชาสิทธิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1096 6011224106 นางสาวพรพิมล เดโช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1097 6011224086 นางสาวชนิตา ยอดมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1098 6011224113 นางสาวนิลาวัลย์ ด าจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1099 6181114011 นางสาวณีรชา สวัสดี ครุศาสตร์
1100 6011226025 นางสาวอลิสรา รักวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1101 6011224126 นางสาววริศรา ชุมพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1102 6181135010 นายนิติพงษ์ แวววงศ์ ครุศาสตร์
1103 6111312003 นางสาวฐานิศา ลักขณา วิทยาการจัดการ
1104 6011314613 นางสาวจิราวรรณ จีนหัน่ วิทยาการจัดการ
1105 6011314633 นางสาวทัสพร นนทแก้ว วิทยาการจัดการ
1106 6111312016 นางสาวกมลชนก เครือจันทร์ วิทยาการจัดการ
1107 6081121003 นางสาวสุชานันท์ ผลเจริญ ครุศาสตร์
1108 6211319044 นางสาวนิรัณยา ยีโหนด วิทยาการจัดการ
1109 6111514241 นายวสันต์ ทองนวล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1110 6111224123 นางสาวนันท์นลิน ประจักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1111 6211224076 นางสาวภาวิณี ศรีส าอางค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1112 6111422013 นางสาวมาลิซ่า สันติวิริยะกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1113 6211101061 นางสาวศิวนาถ สุวรรณฤทธิ์ ครุศาสตร์
1114 6011317033 นางสาววริศรา จินดาพรรณ วิทยาการจัดการ
1115 6211518004 นางสาวณิชกานต์ ทองรอด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1116 6011315070 นางสาวจิรวรรณ โชติรัตน์ วิทยาการจัดการ
1117 6011315071 นางสาวเพ็ญนภา สีสะอาด วิทยาการจัดการ
1118 6011226016 นางสาวทัศนีย์ อักษรน า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1119 6181108013 นางสาวณัฐวรรณ ทองผอม ครุศาสตร์
1120 6181108023 นางสาวสุวิกา ด าเสน ครุศาสตร์
1121 6011321094 นางสาวจุฑามาศ รอดแป้น วิทยาการจัดการ
1122 6181113012 นางสาวสิรัตนา เสนะจุติ ครุศาสตร์
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1123 6211315022 นางสาวสุนิตา ท าเผือก วิทยาการจัดการ
1124 6181112057 นางสาวชุติมา วันทอง ครุศาสตร์
1125 6211436031 นางสาวสุมิตตรา หมื่นใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1126 6211224077 นางสาวพัชรี ก้านกิ่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1127 6181101045 นางสาวเรวดี สันติวิริยะกุล ครุศาสตร์
1128 6011315104 นางสาวทิวารัตน์ กาลคลอด วิทยาการจัดการ
1129 6081103080 นายชคัตตรัย อินทองช่วย ครุศาสตร์
1130 6111422017 นางสาวอาลีนา แซ๊ะอาหลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1131 6081108036 นายรัชชานนท์ ทองมณี ครุศาสตร์
1132 6181116002 นายมัชเมฆ จันทร์ภักดี ครุศาสตร์
1133 5981108045 นางสาวอารีรัฐ ประเสริฐวรพงศ์ ครุศาสตร์
1134 6211315083 นางสาวจิรวดี จอง วิทยาการจัดการ
1135 6111427202 นางสาวเกศราวรรณ ศรีทมิตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1136 6211101057 นางสาวกาญจวรรณ นาคทองกุล ครุศาสตร์
1137 6211312006 นางสาวอริยา แย้มมะลิ วิทยาการจัดการ
1138 6211312033 นางสาววิไลลักษณ์ ทองศรีจันทร์ วิทยาการจัดการ
1139 6211312025 นางสาววันเพ็ญ ทองสงค์ วิทยาการจัดการ
1140 6211436075 นางสาวณัฐกมล จงจิตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1141 6211219005 นางสาวจิตตินันท์ อนันทสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1142 6111422010 นางสาวขวัญฤทัย เทพปาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1143 6111224004 นางสาวเบญจวรรณ อุไรงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1144 6111422003 นางสาววนิดา รอดพยุง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1145 6111422008 นางสาวศดานันท์ สวนแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1146 6111321009 นางสาวสุภาวดี ศรีพุฒ วิทยาการจัดการ
1147 6111522001 นางสาวสุวรรณา มนตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1148 6011215141 นางสาวดารีย๊ะ เวชประสิทธิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1149 6111436057 นางสาวซูไฮลา อามิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1150 6011315072 นางสาวลัดดาวรรณ เลขมาศ วิทยาการจัดการ
1151 6011315097 นางสาวจิรันดา ใสฉิม วิทยาการจัดการ
1152 6011314607 นางสาวศศิภา คตเชินรัตน์ วิทยาการจัดการ
1153 6011314641 นายสิทธิพงค์ ทรงวิลาศ วิทยาการจัดการ
1154 6011314610 นางสาวสุนิตา บัวสุวรรณ วิทยาการจัดการ
1155 6011224138 นางสาวสุนิสา แสงเมฆ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1156 6011224135 นางสาวรชนีกร อินทร์จันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1157 6011224160 นางสาวขวัญตะวัน ชัยทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1158 6211314608 นางสาวญาณวดี จันทร์สีคง วิทยาการจัดการ
1159 5981108011 นางสาวอทิตยา เจ๊ะเต๊ะ ครุศาสตร์
1160 6211112043 นายชัยรัฐ ประเสริฐวรพงศ์ ครุศาสตร์
1161 6111229009 นางสาวศศิวิมล หนูเอียด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1162 6211315018 นางสาวอรวรรณ ลอยล่องชล วิทยาการจัดการ
1163 6111224119 นายภานุพงษ์ จิรนันท์วัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1164 6211217029 นายวรพล แก้วบุญส่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1165 6011229007 นางสาววรวรรณ รอดแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1166 6211217011 นางสาวกัญญารัตน์ ทองรัตน์แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1167 6211113022 นางสาวกัญญารัตน์ ชั่งเกตุ ครุศาสตร์
1168 6181112030 นายวรรณที ณ พัทลุง ครุศาสตร์
1169 6211319059 นางสาวปิยฉัตร คะเณย์ วิทยาการจัดการ
1170 5981114030 นางสาวจิราพร นินทศรี ครุศาสตร์
1171 6081121020 นางสาวกันติกา ทองเด็จ ครุศาสตร์
1172 6181112037 นางสาวธวัลหทัย สุขสวัสด์ิ ครุศาสตร์
1173 6111314527 นางสาวอริยา ขบวนพล วิทยาการจัดการ
1174 6111229110 นางสาวบุสรินทร์ แวววันจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1175 6011317037 นางสาวโสภิญา ฉิมวงศ์ วิทยาการจัดการ
1176 6111425003 นายสามารถ ดีแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1177 6181103054 นางสาวกฤษติยาภรณ์ รอดรังนก ครุศาสตร์
1178 6181113048 นางสาวขนิษฐา ฉิมเรศ ครุศาสตร์
1179 6181107001 นางสาวกัญญ์วรา จารีย์ ครุศาสตร์
1180 6181135013 นางสาวณัฐริณีย์ กฐินหอม ครุศาสตร์
1181 6011438003 นางสาวนภัสนันท์ ศรีมุกข์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1182 6111224120 นางสาววิลาสินี สีทองแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1183 6011320017 นางสาวรอบีส๊ะ นาปาเลน วิทยาการจัดการ
1184 6011215131 นางสาวสุธิดา ซีตือโม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1185 6211312077 นางสาวอรสา บุญโยม วิทยาการจัดการ
1186 6011436024 นางสาวนูรูลอาเดีย ยะโก๊ะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1187 6011436066 นางสาวกฤษริน ยอดพิจิตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1188 6011438025 นางสาวอรญา สุขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1189 6111436038 นางสาวกัลยานี เจ๊ะแม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1190 6011312099 นางสาวภาวิกา สิทธิพงศ์ วิทยาการจัดการ
1191 6211108007 นางสาวยมลพร ยุชยะทัตน์ ครุศาสตร์
1192 6111224067 นายนาวิน จิตจ าลอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1193 6011436052 นางสาวนูนี บาเกาะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1194 6211315002 นางสาวภาวดี พันเศษ วิทยาการจัดการ
1195 6211321020 นางสาววิชิดา ชูมณี วิทยาการจัดการ
1196 6011215127 นางสาวณัฐริกา ขุนนุ้ย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1197 6211101056 นางสาวณัฐวิสา วงศ์เลี ยง ครุศาสตร์
1198 6211427202 นางสาวณิชากร คงสนิท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1199 6211101037 นางสาวสิริวิมล นาคประพันธ์ ครุศาสตร์
1200 6211427209 นางสาวภัทรยา พุมโกมล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1201 6111312028 นางสาววาสนา กูลหมาด วิทยาการจัดการ
1202 6011436060 นางสาววนิดา กูลหมาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1203 6211427210 นางสาวอลิษา สมบูรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1204 6011436077 นางสาวสรารัตน์ หยังหลัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1205 6111318001 นางสาวจุฑามาศ เสนทอง วิทยาการจัดการ
1206 6111318010 นางสาววิมลมณี โลบุญ วิทยาการจัดการ
1207 6211205034 นางสาวขวัญกมล หนูสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1208 6211427107 นางสาวณัฐริกา อ านักมณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1209 6211427113 นางสาววริสรา ขวดทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1210 6211427111 นางสาวมัทณา ผลประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1211 6211315063 นางสาวบุญญาพร กุ้งแก้ว วิทยาการจัดการ
1212 6211228014 นางสาวศิริพร เกิดสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1213 6111320045 นายศุปกรณ์ แก้ววิเชียร วิทยาการจัดการ
1214 6211229037 นางสาวพิชญดา เเถมเเก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1215 6111521005 นางสาวอมรรัตน์ บูรณ์ชะนะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1216 6011229109 นางสาวสุชาดา บัวเกตุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1217 6011229123 นายนพดล ไหมดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1218 6181119005 นายวุฒินันท์ แก้ววิหค ครุศาสตร์
1219 6211116054 นางสาวสรัลรัตน์ จันทับ ครุศาสตร์
1220 6111315067 นางสาวภิริตา ปานเล็ก วิทยาการจัดการ
1221 6211313009 นางสาวกรรณิการ์ คงเอียด วิทยาการจัดการ
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1222 6211313016 นางสาวมาริสา สุชาติพงศ์ วิทยาการจัดการ
1223 6211313001 นางสาววิมลเรขา แก้วหมุน วิทยาการจัดการ
1224 6211521051 นางสาวรินรดา เกษรินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1225 6111521031 นางสาวนิชนันท์ แก้วขาว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1226 6211314604 นางสาวอลิษา บัณฑิต วิทยาการจัดการ
1227 6011320062 นายวรเดช แก้วหัวไทร วิทยาการจัดการ
1228 6211229026 นางสาวปณวรรณ เวชนุสิทธิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1229 6111436030 นางสาวสุปรียา พยาบาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1230 6111228004 นางสาวเบญจมาศ ชานรพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1231 6111320058 นางสาวซณีต้า บุญผล วิทยาการจัดการ
1232 6111521001 นางสาวหทัยกาญจน์ บุญรอด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1233 6111521021 นางสาวสมฤทัย พงศ์เกื อ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1234 6211422003 นางสาวชฎาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1235 6111518255 นายพลรัตน์ พลแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1236 6111224127 นางสาวปภาดา ด าเอียด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1237 6111224129 นายพิชิตชัย อารมณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1238 6111321056 นางสาวกมลชนก สการัตน์ วิทยาการจัดการ
1239 6081119026 นางสาวนิศานาถ สุขช่วย ครุศาสตร์
1240 6211116011 นายศราวุฒิ ศรีสะอาด ครุศาสตร์
1241 6011320044 นายปัญญา สระวารี วิทยาการจัดการ
1242 6211315076 นางสาวขนิษฐา ใจห้าว วิทยาการจัดการ
1243 6011312011 นายชาตรี ศิริสมบัติ วิทยาการจัดการ
1244 6111224116 นางสาววราภรณ์ นุ่นรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1245 6181116035 นางสาวณัฐณิชา แก้วธวัชวิเศษ ครุศาสตร์
1246 6011224094 นางสาวชัญญา กะฐินหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1247 6211224105 นายกรณ์ดนัย โกมล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1248 6081103034 นางสาวอุไรวรรณ สารธรรมวินิต ครุศาสตร์
1249 6081103035 นางสาวปริยฉัตร บัวรัตนกาญจน์ ครุศาสตร์
1250 6081103006 นายศักรินทร์ เพียรจัด ครุศาสตร์
1251 6081116045 นายอัษฎาวุฒิ ขุนด า ครุศาสตร์
1252 6011215216 นางสาวเยาวลักษณ์ ทะวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1253 6011436023 นางสาวสุพัตรา สวัสดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1254 6211318027 นางสาวกฤษณา ศรีพุฒ วิทยาการจัดการ
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1255 6181101069 นางสาวอุมาพร เกตุสุริยงค์ ครุศาสตร์
1256 6011215212 นางสาวภัทรวดี คงเมฆ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1257 6211422002 นางสาวปัทมา นวลมุสิงห์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1258 6211315023 นายฐิรวัฒน์ หงษ์จร วิทยาการจัดการ
1259 5981108028 นางสาวสุดารัตน์ หัตถประดิษฐ์ ครุศาสตร์
1260 6111312041 นางสาวอรพิมล บุญเกิด วิทยาการจัดการ
1261 6181101058 นางสาวมาริสา ผิวเหมาะ ครุศาสตร์
1262 6111317006 นางสาวปณิดา เพ็ชรสีช่วง วิทยาการจัดการ
1263 6011228039 นางสาวสาวิตรี บุญต่อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1264 6111312032 นางสาวเปรมิกา ตุดเอียด วิทยาการจัดการ
1265 6211436067 นางสาวเจนจิรา พรหมแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1266 6111219028 นางสาวซอบารียะห์ โต๊ะมะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1267 6111312026 นางสาวมณีนุช ถาวร วิทยาการจัดการ
1268 6011422009 นายนราธร ภาชนะทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1269 6011215088 นางสาวยามีละ บือราเฮง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1270 6011402313 นางสาวราตรี สุโขพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1271 6011315003 นางสาวสุรดา ขุนราชภักดี วิทยาการจัดการ
1272 6011402308 นางสาวทิวา สุโขพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1273 5981108023 นางสาวโสรยา หาญจิตร ครุศาสตร์
1274 6211205055 นางสาวศุภลักษณ์ แก้วจงกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1275 6211108006 นางสาวธารียา จันทสุวรรณ์ ครุศาสตร์
1276 6211108056 นางสาวคฑามาศ นาครัตน์ ครุศาสตร์
1277 6011217033 นางสาวนุสรา มิง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1278 6011217035 นางสาวศรินทิพย์ เรืองสีนุ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1279 6011224164 นางสาวยามีละฮ์ เก็มเบ็ญหมาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1280 6211228015 นางสาวอารียา ทองประไพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1281 6011319080 นางสาวเจนจิรา แสงระวี วิทยาการจัดการ
1282 6211121023 นายรุ่งเพ็ชร คงโต ครุศาสตร์
1283 6011217039 นางสาวสุริษา รอดขวัญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1284 6211113009 นายศักด์ิสิทธิ ์ใจรังษี ครุศาสตร์
1285 6211315060 นางสาวประภาพรรณ จั่นเพชร วิทยาการจัดการ
1286 6011224153 นายชุติพนธ์ งวงชล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1287 6111320040 นางสาวศิริรัตน์ ยุโส้ วิทยาการจัดการ
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1288 5981113017 นางสาวสุนิตา ล่องนาวา ครุศาสตร์
1289 6181116034 นายสุขวิทย์ พรหมแทนสุด ครุศาสตร์
1290 6181112044 นายธราธิป อุตสาหะ ครุศาสตร์
1291 6111436033 นางสาวณิชกานต์ สุวรรณรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1292 6081108063 นางสาวอลิสา หนูรอด ครุศาสตร์
1293 6081108032 นางสาวรังสิยา ยนฮ่ิน ครุศาสตร์
1294 6011315065 นายเกรียงศักด์ิ เชี่ยวชาญ วิทยาการจัดการ
1295 6111321048 นายเกียรติศักด์ิ เชี่ยวชาญ วิทยาการจัดการ
1296 6211101050 นางสาวสราลี สิทธิประการ ครุศาสตร์
1297 6011228018 นายนพรัตน์ เดชรักษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1298 6011521030 นางสาววนิตา ยอดสุรางค์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1299 6211422016 นายพีรพัฒน์ จุติผล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1300 6111215068 นางสาวอรทัย วงษ์ไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1301 6111224137 นางสาวกานติมา คณากูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1302 5981103060 นางสาวผกาวดี หอมพรหม ครุศาสตร์
1303 6011314624 นางสาวเนตรชนก เป็นสุข วิทยาการจัดการ
1304 6112229008 นางสาวอัจฉรา สาระพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1305 6111436018 นางสาวจุฑามาศ สมรูป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1306 6011514605 นางสาวนูรอัยนี แกนุ้ย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1307 6081113029 นางสาวรัชฎาพร แก้วประเสริฐ ครุศาสตร์
1308 6111321041 นางสาวสุปวีณ์ รู้ยิ่ง วิทยาการจัดการ
1309 6111514243 นายชัยรัตน์ โชติรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1310 6011422035 นางสาวอรยา เต่งทิ ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1311 6081113003 นางสาวอริสา จันบุญแก้ว ครุศาสตร์
1312 6211318020 นางสาวลัดดาวัลย์ ก าลังเกื อ วิทยาการจัดการ
1313 6181101006 นางสาวมัฐริกา แสงส่ง ครุศาสตร์
1314 6011519025 นายนิติพงษ์ ทองอร่าม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1315 6111315048 นางสาวจันทิมา โชติทอง วิทยาการจัดการ
1316 6111514216 นายปิติพงศ์ พุม่ทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1317 6111514218 นายกฤษกร ขุนวัง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1318 6011402322 นายมานพ อาด า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1319 6211114019 นางสาวอรอุมา กิจจารักษ์ ครุศาสตร์
1320 6211205052 นางสาวธิดารัตน์ ระวังวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1321 6211436061 นางสาวรุษนา ชุมชวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1322 6211108045 นางสาวอุไรวรรณ คชฤทธิ์ ครุศาสตร์
1323 6111226001 นางสาวกมลวรรณ ศรีอักษร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1324 6011517030 นายอุสมาน มะแซ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1325 6211436048 นางสาวฮูรียะห์ เง๊าะยีเละ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1326 6111436040 นางสาวนัสรีน จ านงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1327 6211312038 นางสาวอรนงค์ โต๊ะหลง วิทยาการจัดการ
1328 6111219027 นางสาวจารุวรรณ ระวังภัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1329 6211224015 นางสาวโสรญา ไชทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1330 6181112034 นายพีรวัส ห้วยลึก ครุศาสตร์
1331 6081116006 นายพงศกร เพ็ชรรัตน์ ครุศาสตร์
1332 6211113062 นางสาวชลธิชา แก่นทองจันทร์ ครุศาสตร์
1333 6211402303 นางสาวเกษมณี ไกรทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1334 5981114007 นางสาวพรพิมล จี่พิมาย ครุศาสตร์
1335 6011314536 นางสาวอินทิรา คมมังคละ วิทยาการจัดการ
1336 6081101073 นางสาวศิริพร เจียรประพฤติ ครุศาสตร์
1337 6011224098 นายอนุวัฒน์ แสงสว่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1338 6111228001 นางสาวรัตวรรณ เกบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1339 6111228013 นางสาวสมฤดี เพียรดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1340 6111321021 นางสาวศศินา โต๊ะหมีน วิทยาการจัดการ
1341 6211219075 นางสาวนลพรรณ เพชรทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1342 6211205016 นางสาวธัญญานุช ศรีบางรัก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1343 6081108060 นางสาวสุนิสา จุติพล ครุศาสตร์
1344 6181113018 นางสาวปิยนุช วงศ์คุรุอกนิษฐ์ ครุศาสตร์
1345 6181113011 นางสาวอรพิมพ์ อินทร์ปรางค์ ครุศาสตร์
1346 6211315086 นางสาวกรียะวรรณ สุขอินทร์ วิทยาการจัดการ
1347 6011427027 นายปรมัตต์ สายน้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1348 6111315078 นางสาวสุดารัตน์ โอษฤทธิ์ วิทยาการจัดการ
1349 6011228021 นางสาวหทัยวรรณ หนูคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1350 6111217027 นางสาวกนิษฐา แก้วประภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1351 6111321065 นางสาวสุพัตรา สุดสาย วิทยาการจัดการ
1352 6111436023 นางสาวรินรดา แก้วจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1353 6081113073 นางสาวณัฐพร ดิดสาคร ครุศาสตร์
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1354 6111521004 นางสาวนัฐสิมา แสนสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1355 6011317051 นายพงสิทธิ ์ฤทธิราช วิทยาการจัดการ
1356 6011312020 นางสาวอมรรัตน์ บุญเมือง วิทยาการจัดการ
1357 6011215145 นายธนพนธ์ เทพี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1358 6011517035 นายพรทวี รักษายศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1359 6011224167 นายภูริศักด์ิ ไกรปราบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1360 6111315047 นางสาวนิรัชฌา คงนุ่น วิทยาการจัดการ
1361 6111215067 นางสาวเกศิณีย์ จินดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1362 6111217019 นางสาวสุวพัชร รักทิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1363 6111217001 นางสาวเกศมณี แพวิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1364 6011317034 นายอารพรรณ กอเน็ง วิทยาการจัดการ
1365 6011228031 นางสาวอารียา แซ่ภู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1366 6011402323 นายภูรินทร์ เพ็ชนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1367 6011215241 นางสาวมธุรดา สงคราม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1368 6011215231 นางสาววิภาสิริ มะหนอ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1369 6111422005 นายบวรพจน์ เทพรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1370 6181119009 นายภูมินทร์ ขาวเเก้ว ครุศาสตร์
1371 6211228016 นางสาวอมรกานต์ ชุมจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1372 6211229024 นางสาวศศิกานต์ เหมาะหมั่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1373 6011229025 นายบรรณสรณ์ วงศ์สวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1374 6211219002 นายนนธวัช มะหนอ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1375 6211228033 นางสาวเพ็ญนภา ลายกายศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1376 6211228036 นางสาวชนิตา ลายกายศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1377 6111224121 นางสาวกวิตา เวชพิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1378 6111521022 นางสาวนนวดี ปูตีล่า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1379 6111219061 นางสาวชญานิศ นวลศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1380 6111219062 นางสาวทิพวรรณ นุมาศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1381 6211314612 นายสุทิวัส เสือพยัคฆ์ วิทยาการจัดการ
1382 6011521007 นายณัฐกรณ์ ประสานวุฒิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1383 6011519019 นายวงศ์วิวัฒน์ คงเพชร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1384 6011313036 นายอาดัม อายา วิทยาการจัดการ
1385 6011427007 นางสาวปภาวดี ทองเอียด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1386 6011422011 นางสาวศิริลักษณ์ สุขแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1387 6211230013 นางสาวกุลพัทธ์ หยงสตาร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1388 6211228001 นางสาวนาซีฮะห์ เจ๊ะบองอ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1389 6111521007 นางสาวณัฐธยาน์ รามรังสฤษฎิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1390 6011228022 นางสาวจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1391 5981107015 นางสาวณัฐสุดา ดอกจันทร์ ครุศาสตร์
1392 6211313002 นางสาวนุชนาถ อนุพันธ์ วิทยาการจัดการ
1393 6111514244 นางสาวอุไรวรรณ รัตนมณี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1394 6211205021 นางสาวนันทกานต์ ไกรทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1395 6111436051 นางสาวสาลิศา สุขจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1396 6211217009 นางสาวเมษา พราหมชูบัว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1397 6211121005 นายโสภณวิทญ์ สุขเสน ครุศาสตร์
1398 6211315028 นางสาวศุภวัทน์ ชุมทอง วิทยาการจัดการ
1399 6111436006 นางสาวทัศน์วรรณ ศรีรอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1400 6111314605 นายนัฐกิจ วังเสา วิทยาการจัดการ
1401 6011215180 นางสาวแพรวโพยม ยลธรรธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1402 6111312045 นายธีรวุฒิ วงค์น้อย วิทยาการจัดการ
1403 6081113001 นางสาวนูรฟาติม เจ๊ะแล ครุศาสตร์
1404 6111315085 นางสาวอนงค์นาฏ ช่อผูก วิทยาการจัดการ
1405 6181119015 นางสาวนันทวดี ทองขาวบัว ครุศาสตร์
1406 5981114025 นางสาวชลิตา สุทธิกุล ครุศาสตร์
1407 6211312027 นางสาว ศิริวรรณ ใจกระจ่าง วิทยาการจัดการ
1408 6211518017 นายเสกสรรค์ แสงเดือน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1409 6111215107 นายวิสรุต โสสนุย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1410 6011438022 นางสาวนาตาชา เปียหน้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1411 6011228011 นางสาวพรรณกาญจน์ บัวแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1412 6011438012 นางสาวเกวลี หาดแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1413 6011438031 นางสาวอลิศรา เลขมาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1414 6081108035 นายธนศักด์ิ ขวัญสุด ครุศาสตร์
1415 6111314530 นายปิยพงค์ ชูประพันธ์ วิทยาการจัดการ
1416 6111436035 นางสาวธิติยา รักษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1417 6111228027 นางสาวจันทิมา จัตตุพงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1418 6111519115 นายปกรณ์ สุวรรณภักดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1419 6211113010 นางสาวลลิตา คงนุ่ม ครุศาสตร์



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกุล คณะ

รำยชื่อนักศึกษำที่ได้รบักำรอนุมัติใหกู้้ยืมเงนิ กยศ.  ภำคเรยีนที่ 1 ปกีำรศึกษำ 2563  ประเภทผู้กู้ยืมรำยเก่ำ(ไม่ย้ำยสถำนศึกษำ)
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกรฎำคม 2563

1420 6181116049 นางสาวอัจจิมา ชิตแก้ว ครุศาสตร์
1421 6012315012 นางสาวกรรณิการ์ แสงรัตน์ วิทยาการจัดการ
1422 6211519007 นางสาวทรงศร เมืองประทับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1423 6181113023 นางสาวมณฑิตา ไทยสุชาติ ครุศาสตร์
1424 6211135021 นายอัฐพล กามูณี ครุศาสตร์
1425 6111436069 นางสาวอัญชิสา ศรีเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1426 6011314622 นางสาวสุนิดา รองรักษ์ วิทยาการจัดการ
1427 6011319093 นางสาวอารดา ใจห้าว วิทยาการจัดการ
1428 6211101063 นางสาวพรพิมล ศรีประสิทธิ์ ครุศาสตร์
1429 6181114034 นางสาวภัทราภรณ์ มูสิกะปูน ครุศาสตร์
1430 6111320001 นางสาวฐิติภรณ์ หัสดี วิทยาการจัดการ
1431 6011428001 นายชัยมงคล ช่วยนุกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1432 6181121023 นางสาวฐิติญา มาตุเวช ครุศาสตร์
1433 6181113019 นางสาวกาญจนาภา เพชรา ครุศาสตร์
1434 6011438013 นางสาวกนกวรรณ จันทร์ชุม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1435 6111438010 นางสาววริยา วรรณบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1436 5981108047 นางสาวปาริตา งวงชล ครุศาสตร์
1437 6211321016 นางสาวศิริประภา คงจันทร์ วิทยาการจัดการ
1438 6111314523 นางสาวกันตนาวดี เลิศไกร วิทยาการจัดการ
1439 6111436042 นายเฉลิมพล อินทรจงจิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1440 6211114015 นางสาวเพชรา สายวารี ครุศาสตร์
1441 6211114016 นายรัฐธรรมนูญ คาวินพฤติ ครุศาสตร์
1442 6111312082 นางสาวณัฐมนต์ แก้วเพ็งกรอ วิทยาการจัดการ
1443 6111318003 นางสาวอินทิรา หาลี วิทยาการจัดการ
1444 6111318004 นางสาวธารารัตน์ ชัชวาลย์ วิทยาการจัดการ
1445 6111219013 นาย ศุภกร แป้นเกิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1446 6111315084 นายอนาวิล หมาดหวา วิทยาการจัดการ
1447 6211108024 นางสาวชลลดา นุ่นแก้ว ครุศาสตร์
1448 6211108019 นายพงศธร ไชยโย ครุศาสตร์
1449 6211224144 นางสาวปภาวรินท์ ขวัญแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1450 6111519125 นายมูบีน ตั งแอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1451 6211224017 นางสาวเกตสุดา จอมแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1452 6011312006 นางสาวอุทัยวรรณ คชมาศ วิทยาการจัดการ
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1453 6181107021 นางสาวพนิดา นิเวชรัตน์ ครุศาสตร์
1454 6211230005 นางสาวอรรสริญา ดาราแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1455 6111436032 นางสาววณิชฐา เมืองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1456 6111224058 นายปณัฐธีร์ มีค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1457 6211319043 นางสาวศุภรัตน์ หอมทอง วิทยาการจัดการ
1458 6211319015 นางสาวธนัชชา สุขจันทร์ วิทยาการจัดการ
1459 6211320036 นางสาวกุลรัตน์ มีบุญมาก วิทยาการจัดการ
1460 6011226001 นางสาวชุติมา อนุวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1461 6211427206 นางสาวบุษบา บรรลือพืช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1462 6011215119 นายกฤษดา ทองทิพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1463 6111319056 นางสาวสโรชา สุขสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ
1464 6111427106 นางสาวอนงค์นารถ จันทรมุณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1465 6011215018 นางสาวสุนิสา นวลทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1466 6011215048 นางสาวนฤมล ยอดชุม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1467 6211228026 นางสาวธัญญารัตน์ วงศแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1468 6181108044 นางสาวศุภกาญจน์ อนิพล ครุศาสตร์
1469 5981116029 นางสาวจุฑามาศ ระบ า ครุศาสตร์
1470 6181116003 นางสาวกนกวรรณ ระบ า ครุศาสตร์
1471 6181116025 นางสาวชลธิชา ใจพินิจ ครุศาสตร์
1472 6011315062 นางสาวภัทราพร น าพล วิทยาการจัดการ
1473 6181108042 นางสาววริศรา พฤกษภักด์ิ ครุศาสตร์
1474 6111519146 นายศุภกิตต์ ข าแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1475 6011312027 นางสาวนาตยา ชูแย้ม วิทยาการจัดการ
1476 5981108060 นางสาวธันยวรรณ กลับส่ง ครุศาสตร์
1477 6111436009 นางสาวมลิสา กุลเสวก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1478 6111521020 นางสาวณัฐกาญ พิรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1479 6111521012 นางสาวศิริรัตน์ พัดศรีเรือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1480 6111521059 นายปราโมทย์ เพ็ชรอาวุธ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1481 6111422001 นางสาวณัฐกาญจน์ ร่วงราม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1482 6111422012 นางสาวมริษฎา ร าพึงนิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1483 6211230003 นางสาวเกตุสุดา เดชเส้ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1484 6011319013 นายณพดล ฉิมประดิษฐ์ วิทยาการจัดการ
1485 6111438002 นางสาวจรรฐภรณ์ รัตนานก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1486 6111438005 นางสาวซีนัส มะหะหมัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1487 6111215070 นายเกียรติศักด์ิ รัตนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1488 6011228010 นายธเนศ ตะลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1489 6111427112 นางสาวณัฏฐธิดา นุ่นนุ้ย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1490 6181112018 นางสาวนัตฌา สโมสร ครุศาสตร์
1491 6181112047 นางสาวเจนจิรา มาเพ็ง ครุศาสตร์
1492 6181112031 นางสาวรจนา ผลาภรณ์ ครุศาสตร์
1493 6211224154 นายณัฐวัชน์ เพ็ชรเกลี ยง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1494 6011215129 นางสาวฟาติณ มะเย็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1495 6011422022 นางสาวจุฑามาศ ผุดวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1496 6011517002 นางสาวจุรีย์มาศ คลิ งขลิบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1497 6211121022 นางสาวสุณิสา คงเซ็นต์ ครุศาสตร์
1498 6011224103 นางสาววิลาสินี ยาจาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1499 6011522074 นางสาวพรรณราย เพชรแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1500 6181121007 นายธีรภัทร พรหมทองแก้ว ครุศาสตร์
1501 6211136014 นายเรืองศักด์ิ ศรีรักษา ครุศาสตร์
1502 6011318027 นางสาวสุปัญญา มีเฒ่า วิทยาการจัดการ
1503 6211101062 นางสาวเกวลี จันทร์ลัภ ครุศาสตร์
1504 6011217023 นายสิรวิชญ์ สงผอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1505 6011217011 นางสาวสโรชา แสงอนนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1506 6011320036 นางสาวเกวลิน หอแป้น วิทยาการจัดการ
1507 6211114002 นางสาวผกาวศรี อาการส ครุศาสตร์
1508 6181113002 นางสาวปรายฟ้า ขมุนจิตร์ ครุศาสตร์
1509 6181101016 นางสาวญาสุมินต์ รักษายศ ครุศาสตร์
1510 6181121022 นายนันทวัฒน์ ปรีชาชาญ ครุศาสตร์
1511 6011313019 นางสาวเกวริน โบศรี วิทยาการจัดการ
1512 6011224136 นางสาวปรัชญวรรณ นกเกตุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1513 5981112012 นางสาวอมรรัตน์ ชัยลือเลิศ ครุศาสตร์
1514 6211517022 นายอดิศร หอมหวล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1515 6011317053 นางสาวจงรัก ศรีเย วิทยาการจัดการ
1516 6211517023 นายสิทธิพงศ์ ช่วยทุกข์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1517 6011315077 นางสาวอัจฉรา เกิดเทพ วิทยาการจัดการ
1518 6011436002 นางสาวณัฐมน ทองเทียบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1519 6111320044 นายอภินันธ์ นิ่มแก้ว วิทยาการจัดการ
1520 6181116051 นางสาววิชชรีย์ พลรัตน์ ครุศาสตร์
1521 6111229085 นางสาวกฤติมา พรหมสุทธิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1522 6211121020 นางสาวพรทิพย์ เจยุภักด์ิ ครุศาสตร์
1523 6181116039 นางสาวธิดารัตน์ ทองน  าเเก้ว ครุศาสตร์
1524 6011436009 นางสาวปทุมมาศ สังสนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1525 6011518102 นายเอกรัตน์ ด าปาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1526 6011422005 นางสาวสุภาณี อินทร์ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1527 6011436075 นางสาวปรางทอง พงค์สุภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1528 6111320051 นายภูวนัย ไชยแก้ว วิทยาการจัดการ
1529 6011312076 นางสาวพรชิตา ระก าดวง วิทยาการจัดการ
1530 6111224124 นางสาวนิลาวรรณ ชูอินทราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1531 6211319065 นายอนิรุทธิ ์วรรณกิจ วิทยาการจัดการ
1532 6211321017 นางสาวชวัลนุช ข าประดิษฐ์ วิทยาการจัดการ
1533 6011312104 นางสาวอัจฉริยา ด าปาน วิทยาการจัดการ
1534 6181119029 นางสาวมธุรส สุระทัด ครุศาสตร์
1535 6181116050 นายเมธาสิทธิ ์เล่ือนกฐิน ครุศาสตร์
1536 6211113037 นางสาวกมลชนก ช านาญกิจ ครุศาสตร์
1537 6011518158 นายณัฐวิทย์ เพ็ชรสีทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1538 5981112014 นางสาวกัลยา เกตุแก้ว ครุศาสตร์
1539 6011312080 นางสาวพัชราภรณ์ นาราพานิช วิทยาการจัดการ
1540 6211514210 นายธีรกานต์ เชษฐวรรณสิทธิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1541 6012315003 นางสาวดาราวดี เลขมาศ วิทยาการจัดการ
1542 6211319054 นางสาวพัชราภา แซ่จุ้ง วิทยาการจัดการ
1543 6081112012 นายวันชัย มากพา ครุศาสตร์
1544 6011521092 นางสาวอัญญารัตน์ ขวัญจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1545 6011224117 นางสาววิภารัตน์ วัฒนทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1546 6011312096 นางสาววิญาดา ศิริพันธ์ วิทยาการจัดการ
1547 6011228027 นายพันธวิศ หะยีหวันเหยง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1548 6211428015 นายพิชัยยุทธ์ เเกล้วทนงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1549 6211108040 นางสาวกนกพร พรมสันต์ ครุศาสตร์
1550 6211113017 นางสาวพรประภา ธรฤทธิ์ ครุศาสตร์
1551 6011318028 นางสาววาสนา จันทรชิต วิทยาการจัดการ
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1552 6211103019 นางสาวนิศารัตน์ พลพิไชย ครุศาสตร์
1553 6181116061 นางสาวกุลณประภา ครุฑค า ครุศาสตร์
1554 6181135006 นางสาวมุฑิตา ขาวคง ครุศาสตร์
1555 6011428010 นายจักรกฤษณ์ ล่องทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1556 6181114005 นางสาวชนิกา ชูดวง ครุศาสตร์
1557 6011514252 นายธีระการ นนทา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1558 6211522011 นางสาวจารุวรรณ มอดนวล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1559 6011428018 นางสาวนูรีฮัน โต๊ะเล๊ะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1560 6211428001 นางสาวนัทธ์ชนัน ปิดชิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1561 5912219035 นางสาวพิมพ์ศิรินทร์ ด้วงเอียด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1562 6211103065 นางสาวกมลชนก ภารา ครุศาสตร์
1563 5981112021 นายจิรกิตต์ิ ทิพย์ศรี ครุศาสตร์
1564 6081135025 นางสาวเสาวนีย์ รักไทรทอง ครุศาสตร์
1565 6011436048 นางสาวฟาซียา ปูเต๊ะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1566 6011215163 นางสาววาสนา ปานขลิบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1567 6011519028 นายนฤพนธ์ ภักดีอักษร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1568 6211226020 นางสาวพัชรพร ราชสีห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1569 6181113007 นางสาวสุภาพร ชัยภักดี ครุศาสตร์
1570 6111224191 นายธวัธชัย สิงห์คา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1571 6011427033 นางสาวทอฝัน ชาญณรงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1572 6011215202 นายธนากร ส่งกล่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1573 6211224071 นางสาวศิริรัตน์ เจริญสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1574 6011317026 นายณัฐวุฒิ บุญผลึก วิทยาการจัดการ
1575 6211427103 นางสาวอัจฉรา จันทร์ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1576 6011313004 นางสาวนัยเนตร ก าพวน วิทยาการจัดการ
1577 6081101030 นางสาวอารีรัตน์ เย็นทัว่ ครุศาสตร์
1578 6111215011 นางสาวลภัส หนูขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1579 6111518218 นายวรพจน์ ขุนอินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1580 6081108058 นางสาวสุภัสสรา ปัน้ทอง ครุศาสตร์
1581 5981135029 นายพรสวัสด์ิ เหมรัตนานนท์ ครุศาสตร์
1582 6111312068 นางสาวจั๊ฟณีย์ บินมะมิง วิทยาการจัดการ
1583 6111315023 นางสาวนันทิญา มารภัย วิทยาการจัดการ


