
ล ำดับที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกุล คณะ
1 6311114014 นางสาวอาภัสสร ช่วยบุญชู ครุศาสตร์
2 6311136017 นางสาวรุจิรา นันทภักด์ิ ครุศาสตร์
3 6311425001 นางสาวจันทิรา พงศ์ประพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 6311436031 นางสาวพรรภษา ทิพย์บุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 6311318012 นางสาวพัตติกา รัตนพันธ์ วิทยาการจัดการ
6 6311205033 นายศิริชัย ยิ้มสุด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 6311101038 นางสาวชลิตา ชูสังข์ ครุศาสตร์
8 6311436005 นางสาวกรรณิกา บุญบวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 6311135037 นางสาวยุพภาวดี ทองมี ครุศาสตร์
10 6311103027 นางสาวสุวภัทร์ วัฒนภิรมย์ ครุศาสตร์
11 6311120016 นายอนาวิล จันทร์เกิด ครุศาสตร์
12 6311229043 นายทศพร วงศ์ชาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 6311114020 นางสาวไอลดา บุญทอง ครุศาสตร์
14 6311103013 นางสาวเกวลิน ชูมณี ครุศาสตร์
15 6311116035 นางสาวพนิดา วิบุลศิลป์ ครุศาสตร์
16 6311107009 นางสาวพรพิมล นาภูมิ ครุศาสตร์
17 6311116042 นางสาววนิดา รัตนสุภา ครุศาสตร์
18 6311101017 นางสาวสโรชา ผิวเหลือง ครุศาสตร์
19 6311224078 นางสาวขนิษฐา ช้างน้้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 6311224009 นางสาวณัฐพร สิทธิพงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 6311422009 นางสาวสุดารัตน์ บัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 6311101025 นางสาวลดาวัลย์ ผันแปร ครุศาสตร์
23 6311224136 นางสาวศตพร จันทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 6311113009 นางสาวศุกลภัทร อักษรเนียม ครุศาสตร์
25 6311112045 นายบัณฑิต รักษ์ทอง ครุศาสตร์
26 6311101022 นางสาวกันยารัตน์ จันสีนาก ครุศาสตร์
27 6311317015 นางสาวภัสสร จันทร์หริก วิทยาการจัดการ
28 6311312014 นางสาวพิมพ์ลดา คงแก้ว วิทยาการจัดการ
29 6311135013 นางสาวเจนจิรา ศิริกุล ครุศาสตร์
30 6311312039 นางสาวพิมพ์นิภา ชอบท้ากิจ วิทยาการจัดการ
31 6311215027 นางสาวปริศนา สิขิวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32 6311101021 นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์ ครุศาสตร์
33 6311103015 นางสาวภัทรวดี ชาญวิริยะต้ังสกุล ครุศาสตร์
34 6311116044 นางสาวศวิตา พลวัฒน์ ครุศาสตร์
35 6311116057 นางสาวพิมพ์ชนก เอี่ยมชลค้า ครุศาสตร์
36 6311319027 นางสาวปาริฉัตร ส่งศรี วิทยาการจัดการ
37 6311315009 นางสาวณัฐริกา สงจีน วิทยาการจัดการ
38 6311116050 นางสาวชนนิกานต์ ทะกิจ ครุศาสตร์
39 6311215015 นางสาวจุฑาธิป นัสฐาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40 6311312029 นางสาวศศิธร ชลารัตน์ วิทยาการจัดการ
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41 6311116026 นายเกรียงศักด์ิ พันธ์สาย ครุศาสตร์
42 6311108014 นายณัฐวัฒน์ สีลาทอง ครุศาสตร์
43 6311219058 นางสาววราภรณ์ คงเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44 6311229019 นางสาวพรสุดา มาสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45 6311224152 นางสาวกติญารัตน์ ด้าคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46 6311436035 นางสาวสิรินยา ปลอดเถา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 6311313004 นางสาวกัลยรัตน์ อาจกูล วิทยาการจัดการ
48 6311103019 นางสาวปุณยาพร ทองด้า ครุศาสตร์
49 6311217010 นางสาวอานัตยา สุขทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50 6311219084 นางสาวชนัญชิดา พรหมหมอเฒ่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
51 6311116027 นางสาวพัชราภรณ์ รัตนพันธ์ ครุศาสตร์
52 6311523001 นายนิติ ลุยจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
53 6311116025 นางสาวณัฐสุดา ส่งเสริมสุข ครุศาสตร์
54 6311219017 นางสาวอนุสรา เที่ยงตรง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
55 6311119006 นางสาวนัฐฐชนก รัตนรัตน์ ครุศาสตร์
56 6311224104 นางสาวศิริกาญ ชูศรีหรัญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
57 6311101020 นางสาววรนุช เจี้ยงเต็ม ครุศาสตร์
58 6311108017 นางสาววรรัตน์ เจี้ยงเต็ม ครุศาสตร์
59 6311315032 นายณรงค์ศักด์ิ หอมส้ิน วิทยาการจัดการ
60 6311217011 นางสาวเมศิกานต์ คุณชล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
61 6311121014 นางสาวสิริกาน เจริญเนาว์ ครุศาสตร์
62 6311224018 นางสาวพรทิพา ฉิมลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
63 6311422003 นางสาวจุฑาพร สิงหบ้ารุง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64 6311121024 นางสาวอารียา แก้วอ่อนแสง ครุศาสตร์
65 6311101044 นางสาวอริสา ผลกล้่า ครุศาสตร์
66 6311436010 นางสาวปองกมล อุปรมัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67 6311114011 นางสาวณัฎฐณิชา หนุนพล ครุศาสตร์
68 6311422004 นางสาวทิพย์เกษร ผกากรอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69 6311101055 นางสาวนริศรา ฉิมลี ครุศาสตร์
70 6311312027 นางสาวปวริศา ปิเล่ียน วิทยาการจัดการ
71 6311114015 นางสาวกันติศา ศรีจันทร์ ครุศาสตร์
72 6311108023 นางสาวเมทาวดี แก้วเสน ครุศาสตร์
73 6311107012 นางสาวคันธรส ปักศรีสิงห์ ครุศาสตร์
74 6311205012 นางสาวธณัฐชา จุลษร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
75 6311205041 นางสาวอรวรรณ ธุระวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
76 6311436020 นางสาวนูรอาฟีซา สะมะแอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77 6311112019 นางสาวชนิสรา เพชรรัตน์ ครุศาสตร์
78 6311312043 นางสาวกรีชฎา นพสถิตย์ วิทยาการจัดการ
79 6311103037 นายนัฐพงค์ พงค์ประยูร ครุศาสตร์
80 6311427102 นางสาวจุฑารัตน์ บุญช่วยแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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81 6311116028 นางสาวจีราพร แพทย์รัตน์ ครุศาสตร์
82 6311219002 นางสาวปิยดา จันทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
83 6311319014 นางสาวกิตติมา สุวรรณพะโยม วิทยาการจัดการ
84 6311108055 นางสาวคัมภีรดา หนูเกื้อ ครุศาสตร์
85 6311112013 นายอาณัติ สุทธิการ ครุศาสตร์
86 6311224083 นางสาวทิพวรรณ ทองย้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
87 6311224074 นางสาวพัณณิตา สุทธิการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
88 6311436040 นางสาวจณัฐพร พูลเกิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89 6311108026 นางสาวสุธิดา พุ่มมณี ครุศาสตร์
90 6311116053 นางสาวมลฤดี ศรีมาลา ครุศาสตร์
91 6311224120 นายธีรวัฒน์ อุปมนต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
92 6311108045 นางสาวมณฑิฬา สุวรรณ์สุข ครุศาสตร์
93 6311436028 นางสาวนิภาวรรณ จิตรมั่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
94 6311319033 นางสาวภัทรวดี เรืองรักษ์ วิทยาการจัดการ
95 6311518301 นายปฏิภาณ หนูเส้ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
96 6311108024 นางสาวปิยนันท์ ปิ่นทอง ครุศาสตร์
97 6311439002 นางสาวศิริพร คล้ิงขลิบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
98 6311224095 นางสาวผกามาส อักษรถึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
99 6311436036 นางสาวปรวรรณ มาศเมฆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100 6311319035 นางสาวเสาวลักษณ์ กล่ินหอม วิทยาการจัดการ
101 6311317021 นางสาวสุวพิชญ์ มุกดา วิทยาการจัดการ
102 6311224075 นางสาวณัฐกานต์ วิมลมาศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
103 6311438003 นางสาวภรณิกา เลขะการณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
104 6311103026 นางสาวปภาวดี ศูนกามรัตน์ ครุศาสตร์
105 6311108025 นางสาวสุนิตา หัสนี ครุศาสตร์
106 6311116045 นางสาวธนัชพร สังข์แก้ว ครุศาสตร์
107 6311224035 นางสาวพิมพ์ชนก คงกัณฑ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
108 6311224090 นางสาววาริศา ช่วยรักษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
109 6311224125 นายกิตติศักด์ิ จอมชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
110 6311101060 นางสาวนูรีย๊ะ เพชรพยาบาล ครุศาสตร์
111 6311116030 นายดนุพล ไม้เรียง ครุศาสตร์
112 6311521055 นางสาวโสมวารี ค้าทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
113 6311120021 นางสาววราภรณ์ แก้วชู ครุศาสตร์
114 6311315024 นางสาวศศินา บัวโท วิทยาการจัดการ
115 6311436029 นางสาวภารดี พรหมทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
116 6311116032 นางสาวสุธาสินี แฉล้ม ครุศาสตร์
117 6311107011 นางสาวศิริพร เทศทอง ครุศาสตร์
118 6311116052 นายอัมรินทร์ เสนแก้ว ครุศาสตร์
119 6311321024 นางสาวอัญธิชา แก้ววิหค วิทยาการจัดการ
120 6311135038 นางสาวมนฑิตา พละบุญ ครุศาสตร์
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121 6311219094 นางสาวลักษณ์นารา เสนพิทักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
122 6311114006 นางสาวฟาริดา รักษาสังข์ ครุศาสตร์
123 6311119014 นายพงค์ศักด์ิ ขวัญทอง ครุศาสตร์
124 6311108059 นางสาวฮุสนา หัทยา ครุศาสตร์
125 6311101061 นางสาวสุทธิดา วัจนพันธ์ ครุศาสตร์
126 6311219061 นางสาวศิริลักษณ์ ไทรแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
127 6311224162 นางสาวภัทร์สุดา ทองยอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
128 6311315028 นางสาวสุธาวัลย์ ชัยฉิม วิทยาการจัดการ
129 6311230011 นางสาวรัตนา พินิชัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
130 6311230013 นางสาววาสนา ไก่แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
131 6311315063 นางสาวปนัสยา วัฒนทอง วิทยาการจัดการ
132 6311319021 นางสาวพัชรินทร์ ชูชัย วิทยาการจัดการ
133 6311101053 นางสาวอินทิรา เลขา ครุศาสตร์
134 6311108057 นางสาวพินิดา ตระกูลพิทักษ์กิจ ครุศาสตร์
135 6311135014 นายอภิสิทธิ์ ทองรักษ์ ครุศาสตร์
136 6311224076 นางสาวอรรถวดี กล่อมเกล้ียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
137 6311121010 นางสาวเรวดี ผิวด้า ครุศาสตร์
138 6311101018 นางสาวศิริกัญญา ศรีศักดา ครุศาสตร์
139 6311101058 นางสาวจันจิรา กูลการ ครุศาสตร์
140 6311317031 นางสาวกมลชนก รอดเพชร วิทยาการจัดการ
141 6311436034 นางสาวสุทธิกานต์ สงอร่าม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
142 6311229068 นางสาวพนิตา แก้วเกิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
143 6311108047 นางสาวกนกวรรณ หวานสนิท ครุศาสตร์
144 6211321032 นางสาวศรีสุดา สุขาทิพย์ วิทยาการจัดการ
145 6311205019 นางสาวจันทร์จิรา พัฒน์ปาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
146 6311113001 นายเลิศชัย เมืองนอน ครุศาสตร์
147 6311101050 นางสาวกฤษณา เทียนเงิน ครุศาสตร์
148 6311108040 นายสรายุทธ ภารา ครุศาสตร์
149 6311219043 นางสาววิภวานี กันรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
150 6311101054 นางสาวขวัญตะวัน จารณะ ครุศาสตร์
151 6311113029 นางสาววาริศรา วรรณะ ครุศาสตร์
152 6311436003 นางสาวชนนิกานต์ ผลพนม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
153 6311205002 นางสาวอัจฉรา จิตเขม้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
154 6311112040 นายรพี สงเดช ครุศาสตร์
155 6311108019 นายณฐพงศ์ บ้ารุงวงศ์ ครุศาสตร์
156 6311135031 นายศุภฤกษ์ เพชรชนะ ครุศาสตร์
157 6311135043 นางสาวอารียา ด้าจันทร์ ครุศาสตร์
158 6311229044 นางสาวอุมาพร ถือทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
159 6311116048 นางสาวนรีรัตน์ ขวานบุตร ครุศาสตร์
160 6311224094 นางสาววราภรณ์ วิทา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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161 6311101028 นางสาวภัทรสุดา ทรัพย์มี ครุศาสตร์
162 6311215014 นางสาวกรรณิการ์ ขวัญรักศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
163 6311229067 นางสาวอภิสรา จันทร์เกื้อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
164 6311312030 นางสาวนาเดีย อาคมเวช วิทยาการจัดการ
165 6311224080 นางสาวบุษรัตน์ ลายเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
166 6311229022 นางสาวอภิชญา ต้นส้ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
167 6311103014 นางสาวคันธมาทน์ แก้วทอง ครุศาสตร์
168 6311312036 นางสาวอนัญญา อารีวงศ์ วิทยาการจัดการ
169 6311436007 นางสาวสุนิศา มัฏฐารักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
170 6311108046 นางสาวพรปวีณ์ เจริญสุข ครุศาสตร์
171 6311108015 นางสาวนุชนาฏ ด้าอุไร ครุศาสตร์
172 6311312040 นางสาวนลณี สาระภี วิทยาการจัดการ
173 6311415003 นางสาวอารียา ชลสาคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
174 6311136015 นางสาวธิดารัตน์ สวัสด์ิรักษา ครุศาสตร์
175 6311319010 นางสาวณัฐนิชา ทิพมนเทียน วิทยาการจัดการ
176 6311224010 นางสาวปิ่นสุดา ใจแผ้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
177 6311521042 นางสาวศิริพร ชุมมะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
178 6311428006 นายฑิฆัมพร ใจงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
179 6311318022 นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์แก้ว วิทยาการจัดการ
180 6311116024 นางสาวธนัชชา ยกชู ครุศาสตร์
181 6311521047 นายจิรทิปต์ ชนะพงค์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
182 6311319009 นางสาวนิรชา รอดสม วิทยาการจัดการ
183 6311108034 นายจักริน ดวงใหญ่ ครุศาสตร์
184 6311101029 นางสาวลักษิกา ปรางเพ็ชร ครุศาสตร์
185 6311108050 นางสาววรารัตน์ ขุมนาค ครุศาสตร์
186 6311116037 นายธีรพงศ์ ด้วงแก้ว ครุศาสตร์
187 6311101041 นางสาวปรางทิพย์ สุดแท้ ครุศาสตร์
188 6311135017 นางสาวนิสาชล โคตรนาม ครุศาสตร์
189 6311217019 นางสาวซาร่า ดารากัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
190 6311103016 นางสาวลดารัตน์ ถาวระ ครุศาสตร์
191 6311121021 นางสาวธัญธิดา รัตนวิไลย ครุศาสตร์
192 6311121012 นางสาวฐิติวรดา จันทร์งาม ครุศาสตร์
193 6311320009 นางสาวอารียา โต๊ะหลี วิทยาการจัดการ
194 6311113010 นายสุภกิณห์ สังค้า ครุศาสตร์
195 6311312038 นางสาวเสาวรส อิ้ววังโส วิทยาการจัดการ
196 6311108036 นางสาวบุปผาชล สุจเสน ครุศาสตร์
197 6311120006 นายณัฐวุฒิ พราหมณ์ชู ครุศาสตร์
198 6311428002 นายบุญรัตน์ สุขขี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
199 6311101045 นางสาวสุภนิดา ประทุม ครุศาสตร์
200 6311101045 นางสาวสุภนิดา ประทุม ครุศาสตร์
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201 6311101024 นางสาวปิยรัตน์ เพชรนาคิน ครุศาสตร์
202 6311112046 นางสาวเบญจมาพร ซ้ายโผ้ง ครุศาสตร์
203 6311101023 นางสาวอริสา เลขข้า ครุศาสตร์
204 6311101043 นางสาวสุนิสา จิแอ ครุศาสตร์
205 6311521001 นางสาวอินทิรา สมประสงค์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
206 6311224085 นางสาวอัญชิสา ชูบัวทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
207 6311205014 นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
208 6311436027 นางสาวธัญกร ศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
209 6311108016 นายเริงฤทธิ์ จิตบุรุษ ครุศาสตร์
210 6311113021 นางสาวศรินดา ทวยนาค ครุศาสตร์
211 6311318024 นางสาวสะริญญา ทองมาก วิทยาการจัดการ
212 6311101040 นางสาวชีวาภัทร พระสงฆ์ ครุศาสตร์
213 6311315048 นางสาวอรัญญา คงทอง วิทยาการจัดการ
214 6311228015 นางสาวพรรณพษา ดาวดึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
215 6311521040 นางสาวชวัลรัตน์ ไชยสุวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
216 6311319012 นายอะห์มัดฟารูกี ชุมศรี วิทยาการจัดการ
217 6311215008 นางสาวศิริวรรณ แสงอรุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
218 6311215007 นางสาวดารียา พนาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
219 6311116022 นางสาวพรทิพย์ บัวเกตุ ครุศาสตร์
220 6311116036 นางสาวณัฐธิดา จอมบัญชา ครุศาสตร์
221 6311108049 นางสาวภัทราภรณ์ เพชรโยธา ครุศาสตร์
222 6311521030 นางสาวจารุวรรณ จองศักด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
223 6311217013 นายอาคเนย์ ช่วยนุกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
224 6311402305 นางสาวพัณณิตา มีคล้าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
225 6311229009 นางสาวจริพรรณ์ กิ้มแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
226 6311108044 นางสาวจิตสุภา อินทรสุวรรณ์ ครุศาสตร์
227 6311321020 นางสาววรรณิดา เรืองงาม วิทยาการจัดการ
228 6311103039 นายศรชัย ผลประดิษฐ์ ครุศาสตร์
229 6311108018 นางสาวธิดารัตน์ มณีฉาย ครุศาสตร์
230 6311112043 นายอานันดา โต๊ะเส็น ครุศาสตร์
231 6311136012 นางสาวณัฐณิชา ทองเหลือ ครุศาสตร์
232 6311108027 นางสาววราพร คงพันธ์ ครุศาสตร์
233 6311224123 นางสาวอรวรรณ สุวรรณอินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
234 6311224016 นางสาวสุภัค สิทธิสังข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
235 6311205040 นางสาวฟาตอนา ไชยวาริน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
236 6311219049 นางสาวพัตรพิมล คชบริรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
237 6311517001 นายณัฐพล เผือกผ่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
238 6311319013 นายยาบีต เเขกเต้ วิทยาการจัดการ
239 6311101057 นางสาวจารวี สงบุตร ครุศาสตร์
240 6311108022 นางสาวสุฑารัตน์ สีเข้ม ครุศาสตร์
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241 6311436043 นางสาวสุภัสรา แก้วผ่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
242 6311312035 นางสาวประภัสสร สมพันธ์ วิทยาการจัดการ
243 6311217009 นางสาวหยาดนภา แสงปลอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
244 6311427106 นางสาวอพิชญา จ้าปาทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
245 6311229077 นางสาวลลิตภัทร หนูขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
246 6311101016 นางสาวกมลชนก เทพี ครุศาสตร์
247 6311119024 นายภานุพงษ์ พันธ์จิตร ครุศาสตร์
248 6311108021 นางสาวขวัญฤทัย ขาวล้วน ครุศาสตร์
249 6311315050 นางสาวอมลวรรณ รัตนสุภา วิทยาการจัดการ
250 6311229065 นางสาวอุไรวรรณ รักงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
251 6311108041 นางสาวธัญญมัย ชุมแก้ว ครุศาสตร์
252 6311205015 นางสาวสรนันท์ ราชรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
253 6311205016 นางสาวจารวี ประพฤติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
254 6311318025 นางสาวนิภาวรรณ บุญทัน วิทยาการจัดการ
255 6311114018 นางสาววิลาวรรณ เอี่ยมเพ็ง ครุศาสตร์
256 6311521035 นายพรพิชัย เทพทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
257 6311217017 นางสาวฐิตาภา หงษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
258 6311521003 นายอาริยะ เเซ่เหลียว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
259 6311108028 นางสาวภัสสร พูลสวัสด์ิ ครุศาสตร์
260 6211224018 นางสาววารี กาญจนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
261 6311321012 นางสาววาสนา เจนสมุทร วิทยาการจัดการ
262 6311112047 นายภากร ดารากัย ครุศาสตร์
263 6311112041 นางสาวผลิกา ลักษณะวิลาศ ครุศาสตร์
264 6311112042 นางสาวมีนา เจ๊ะหลี ครุศาสตร์
265 6311103040 นางสาวเกศรา วัฒนแผลง ครุศาสตร์
266 6311313011 นางสาวไอลดา นิยมเดชา วิทยาการจัดการ
267 6311436067 นายอิฟริน แวหะมะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
268 6311229049 นางสาวโชติกา วุฒิพงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
269 6311517016 นายถิรพันธ์ ช่วงชุนส้อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
270 6311112058 นายสัมพันธ์ ใจแกล้ว ครุศาสตร์
271 6311521068 นางสาวธีรนาฎ เหมเดโช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
272 6311521032 นางสาวศรัญญา วรรณศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
273 6311228001 นางสาวยมลภัทร เพ็ชรอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
274 6311116060 นายทวีลาภ เต็งรัง ครุศาสตร์
275 6311136014 นายสุพศิน วัชรินทร์ ครุศาสตร์
276 6311224159 นายณัฐดนัย เกล้ียงเกิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
277 6311219016 นายธนายุทธ บุญศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
278 6311229079 นายพิสิทธิ์ ช่วยหนู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
279 6311321010 นางสาวนราพร เส้งโสด วิทยาการจัดการ
280 6311113008 นางสาวกวินทิพย์ คงทอง ครุศาสตร์



ล ำดับที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกุล คณะ

รำยชื่อนักศึกษำที่ได้รับกำรอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ.  ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563  ประเภทผู้กู้ยืมรำยเก่ำ(ย้ำยสถำนศึกษำ)
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกรฎำคม 2563

281 6311229050 นางสาวอพิชญาดา เพชรคงแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
282 6311402301 นายนุติพัฒน์ สมวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


