
ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ
1 6311101007 นางสาวรินรดา จินตรักษ์ ครุศาสตร์
2 6011518136 นายพงศ์ภัค โชติรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 6311317004 นางสาวชนิตา อ่อนคํา วิทยาการจัดการ
4 6211108058 นางสาวณัฏฐณิชา สุทธิมาศ ครุศาสตร์
5 6211108002 นางสาวชุติมา ขาวขะวงศ์ ครุศาสตร์
6 6012315057 นายศราวุธ บุญเทียม วิทยาการจัดการ
7 6211113025 นางสาวมายาวี แวววันจิตร ครุศาสตร์
8 6311205005 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีสว่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 6311116010 นางสาวศิริรัตน์ ขวัญคีรี ครุศาสตร์
10 6311205044 นางสาวฐิติชญา เพ็ชรชําลิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 6311205017 นางสาวปภาดา ทองสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 6311215012 นางสาวกีรติกร นุ่นทิพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 6311215013 นางสาวเกษรา แก้วสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 6211312045 นายมูฮําหมัดนัซรี ดาโอ๊ะ วิทยาการจัดการ
15 6211314516 นายนนทกร ธนัทภูรินทร์ วิทยาการจัดการ
16 6311319007 นางสาวธารทิพย์ พงศ์จีน วิทยาการจัดการ
17 6311312011 นางสาวมลธิรา เพชรโยธา วิทยาการจัดการ
18 6311224117 นางสาวสาราวดี จันทร์ศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 6311113005 นางสาวณัฐริกา เปาะทองคํา ครุศาสตร์
20 6181108019 นายพงศภัค บุญมา ครุศาสตร์
21 6311205018 นางสาวชลิตา ชูกรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 6311317001 นางสาวพิมลวรรณ ถนอมพันธ์ุ วิทยาการจัดการ
23 6311228027 นางสาวณัฐนรี รัชมุมาศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 6311135035 นางสาวชุตินันท์ ปล้องใหม ครุศาสตร์
25 6311136007 นางสาวรัชนก นาคจันทร์ ครุศาสตร์
26 6111314510 นางสาวสุดารัตน์ เหมวิเศษ วิทยาการจัดการ
27 6311321015 นางสาวชัญญา บุญฤทธิ์ วิทยาการจัดการ
28 6311521023 นายณัฐชนนท์ ศิริวัฒน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29 6311519113 นายพีรพัฒน์ เชิงสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
30 6211229064 นางสาวนิภาวรรณ จันทรวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 6311205003 นางสาวสุดารัตน์ รัตนมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32 6311215005 นางสาวอติกานต์ สุขทองอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33 6311103003 นายณัฐติพงษ์ เกิดมณี ครุศาสตร์
34 6211224088 นายตะวัน บุญถึงจิตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35 6181112012 นายฉัตรมงคล ถ่ินไทรขึง ครุศาสตร์
36 6211320021 นางสาวอพิยดา บุญชูศรี วิทยาการจัดการ
37 6311425008 นายนราบดี เขตต์ถาวร วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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38 6011215050 นางสาวธิติยา โปซิว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
39 6111436017 นางสาวยุวดี ทนคง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 6311436019 นางสาวอมิตา บุญเชิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 6311112006 นางสาวลัดดาวรรณ แซ่ลิ้ม ครุศาสตร์
42 6311317037 นางสาวธัญวรัตน์ คงวัดใหม่ วิทยาการจัดการ
43 6311231006 นางสาวทิพยรัตน์ มาศโอสถ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44 6311312008 นางสาวสุธาสินี ชูรัตน์ วิทยาการจัดการ
45 6211315037 นางสาวณัฐกุล วัชรเรืองรัตน์ วิทยาการจัดการ
46 6311228007 นางสาวนริศา ภูมิพัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
47 6311112001 นายพทิยา พงษ์จีน ครุศาสตร์
48 6311108011 นายกีรศักด์ิ ย้อยไชยา ครุศาสตร์
49 6311319036 นางสาวจริญา แว่นนาค วิทยาการจัดการ
50 6211217020 นายเมฆพัด จันทรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
51 6211120004 นางสาวอรพรรณ เพชรคงทอง ครุศาสตร์
52 6311521022 นางสาววริษฐา ชูชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
53 6211135019 นายมุมีนีน ดําท่าคลอง ครุศาสตร์
54 6181103061 นายพัณณกร เรืองช่วย ครุศาสตร์
55 6311224039 นางสาวอันนา ศรีมโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
56 6211229019 นางสาวสุนิษา ถานีโกด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
57 6211224029 นายชินกฤต ชีถนอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
58 6211518107 นายสหรัฐ สุดจะเสน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
59 6211518012 นายกิตติธัช หมาดนุ้ย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
60 6211224034 นางสาวปริชมน คงนุ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
61 6111518252 นายวรุฒ มาศจิตต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
62 6311226017 นางสาวอริสรา ศรียงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
63 6211112028 นายณัฐพล เพ็งจันทร์ ครุศาสตร์
64 6311135030 นายสุกฤษฎ์ิ วงศ์สวัสด์ิ ครุศาสตร์
65 6311103008 นายธนกร บุตรดินจา ครุศาสตร์
66 6311224093 นายสุทธิกร ไชยจิตต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
67 6211219040 นางสาวธัญลักษณ ์เทศชาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
68 6311224116 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
69 6311522009 นางสาวมุกมณี ตรีลับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
70 6311103005 นางสาวอภิญญา ศรีวิมล ครุศาสตร์
71 6311229040 นายชานุมาศ พิศประดิษฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
72 6211120003 นางสาวขวัญหทัย หญีตอัมฤทธ์ิ ครุศาสตร์
73 6211219058 นายนนทพัทธ์ สามารถกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
74 6311517018 นางสาวจีรนัน สมสังฆ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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75 6311436017 นางสาววรรณทิพย์ บุญเกื้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
76 6211436022 นางสาวอรทัย สุธาโภชน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77 6311427104 นางสาวลลิตา ไสยผุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
78 6211314505 นายพิริยะ กําลังเกื้อ วิทยาการจัดการ
79 6311318028 นางสาวอามีร่า ปาวัล วิทยาการจัดการ
80 6311224067 นางสาวปิยธิดา มาลาแวจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
81 6211436019 นางสาวรัสมี ภู่ทับทิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82 6211113044 นางสาวณัฐศิมา ดวงภักดี ครุศาสตร์
83 6211436016 นางสาวจันทิมา ตรีโรจน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
84 6311318037 นางสาวทักษิณา วงศ์อักษร วิทยาการจัดการ
85 6311318038 นางสาวภัณฑิรา สมเชื้อ วิทยาการจัดการ
86 6311112048 นางสาวสุวนันท์ เปลี่ยนจันทร์ ครุศาสตร์
87 6111315100 นางสาวจุไรรัตน์ รอดสุข วิทยาการจัดการ
88 6011228015 นางสาวชิตรชนก บุญกาญจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
89 6311229056 นายสุเทพ นาคงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
90 6211229042 นายศตวรรษ สุริโย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
91 6311217006 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์เภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
92 6211229011 นางสาวปานไพลิน สงบุษย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
93 6311320010 นางสาวธัญญาลักษณ์ ศรีพะเนิน วิทยาการจัดการ
94 6112224008 นางสาวธันยริณี แก้วประวัติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
95 6211112036 นางสาวเจนจิรา สุขศิริ ครุศาสตร์
96 6311521021 นายศราวุธ หนูศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97 6311521059 นายชาญณรงค์ เกิดหนู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
98 6311315007 นางสาวดวงตะวัน ทองโสมาส วิทยาการจัดการ
99 6311226003 นางสาวฟ้าใส สะและน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100 6311436057 นายศักด์ินรินทร์ พรหมแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101 6311219042 นางสาวชนนิกานต์ สีขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102 6211224053 นายศิรชัช ทวีรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
103 6311319018 นางสาวฐิติพร มาตช่วย วิทยาการจัดการ
104 6311224005 นางสาวบุษยากร คงเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
105 6211217013 นางสาววาสนา ตะเหลบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
106 6211514207 นายพงศกร ผลิรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
107 6211101009 นางสาวชฎาพร บุญคงมาก ครุศาสตร์
108 6211101010 นางสาวภัณฑิรา เหมกัง ครุศาสตร์
109 6112521028 นางสาวอฬิศา ศรีชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
110 6311318033 นางสาวปิยธิดา ไหม่ด้วง วิทยาการจัดการ
111 6211518010 นายปิยวัฒน์ ทองทะไว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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112 6311523021 นายศรัณวุฒิ ทิพย์ดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
113 6311523023 นางสาวดวงมาดี หอยจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
114 6311318034 นางสาวเสาวลักษณ์ ผลประดิษฐ์ วิทยาการจัดการ
115 6211119003 นายปริวัตร เทียบทอง ครุศาสตร์
116 6211514203 นายอนุวัต สาไชยันต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
117 6311219024 นางสาวสุกัญญารัตน์ กิจวิบูลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
118 6311224007 นางสาวพิมพ์ชนก โพธ์ิศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
119 6311436068 นางสาวอชิรญา แก้วมณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
120 6311522015 นายปัณณวัฒน์ ดีพัฒชนะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
121 6311226002 นางสาวนริศา เเสงเเดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
122 6211522002 นางสาววิลาวัณย์ รัตนสุวรรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
123 6311219079 นางสาวสุพัณณดา ซ้วนลิ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
124 6311113002 นางสาวกัญรัตน์ สุวรรณรัตน์ ครุศาสตร์
125 6211107013 นางสาวเปรมประภัทร์ แสนวิเศษ ครุศาสตร์
126 6211135022 นางสาวอภิญญา สินธุรัตน์ ครุศาสตร์
127 6311101010 นางสาวสุนิสา นาคาพิษ ครุศาสตร์
128 6311436018 นางสาวญาดา จิตรเวช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
129 6311224047 นางสาวรัชดาภรณ์ ด้วงคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
130 6311103041 นางสาวสุธาสินี อนุศิลป์ ครุศาสตร์
131 6311314502 นายณัฐพล ดารากัย วิทยาการจัดการ
132 6311315023 นายกิตติศักด์ิ จิตรนารี วิทยาการจัดการ
133 6311521052 นางสาวสุพรรษา เรืองศิริ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
134 6311135010 นางสาวดวงกมล ขันพระแสง ครุศาสตร์
135 6311113016 นางสาวชุธิมา คงแป้น ครุศาสตร์
136 6111215042 นายกิจราช สุขเกษม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
137 6311521019 นางสาวเกษรินทร์ บุญเทียม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
138 6311135007 นางสาวอุดมลักษณ์ ภักดี ครุศาสตร์
139 6311517004 นายเกียรติอนันต์ ศรีสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
140 6311224141 นางสาวจิรภัทร คงกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
141 6311108004 นางสาวเมธาวี เชื้อกูลชาติ ครุศาสตร์
142 6111312083 นางสาวลดาวัลย์ ปริงทอง วิทยาการจัดการ
143 6211523018 นางสาวอารียา อมรลักษณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
144 6111229045 นายเกียรติชัย ทิพย์โพธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
145 6311112010 นางสาววิธิวา สายแก้ว ครุศาสตร์
146 6211521041 นางสาวนิลเนตร เชาวนะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
147 6211217012 นางสาวอารียา ปะลาวัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
148 6111514219 นายธีรพงษ์ จิตคํานึง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ

รายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ.  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่
ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กรกรฎาคม 2563

149 6111312005 นางสาวกมลชนก มรรคเจริญ วิทยาการจัดการ
150 6311101049 นางสาวหิรัญยา ชูขันธ์ ครุศาสตร์
151 6211312044 นางสาวกัลยากร ชูชื่น วิทยาการจัดการ
152 6211422006 นางสาวศิริลักษณ์ พุทธโกสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
153 6311103009 นายธนกร ศรีพรหม ครุศาสตร์
154 6211217034 นายธิติวงศ์ แทบทับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
155 6311523015 นายรภรัตน์ รอดหนู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
156 6211228010 นางสาวพิรัลพัชร บัวคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
157 6211219004 นายอําพล มรกต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
158 6111229083 นางสาววันทนีย์ ชูชํานาญ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
159 6112229005 นางสาวอารีรัตน์ พิชัยวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


