
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา
1 601116009 นางสาวจรัญญาพร ทัฬหวรรัตน์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
2 601116010 นางสาวจารุณี นุภาดี การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
3 601116013 นางสาวจิรารัตน์ สุกร การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
4 601116015 นางสาวชนากานต์ อริยพันธ์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
5 601116017 นางสาวชุติกาญจน์ จะโจ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
6 601116021 นางสาวฐานิตา ศิริประยงค์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
7 601116024 นางสาวธัญญารัตน์ อุษา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
8 601116035 นางสาวพรพฤกษา จินะใจหาญ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
9 601116046 นางสาววรัญญา อุ่นเมือง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
10 601116050 นายสันติ ชัยลังกา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
11 601116051 นายสันติราช เลิกการ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
12 591100018 นางสาวณัฏฐิกา อินราษฎร การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
13 601100001 นางสาวสุภิสรา คุณต๊ะศรี การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
14 601100002 นางสาวณีรนุช รุ่งศักด์ิพนากูล การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
15 601100005 นางสาวนิภาวรรณ์ สวรรค์ทุ่งแก การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
16 601100011 นางสาวจิระพร ศักดี การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
17 601100022 นายณัฐวุฒิ นาใจ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
18 601100023 นางสาวนวลฉวี แซ่ว้ือ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
19 601100025 นางสาวบุษบา กุลสุพรรณรัตน์ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
20 601100026 นางสาวปนิดา ดีบาง การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
21 601100027 นายปราโมทย์ กุดนอก การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
22 601100029 นางสาวปิยภรณ์ ยอดสําอางค์ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
23 601100031 นางสาวพรธิดา กองกาย การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
24 601100037 นางสาวรนิตรา ยามี การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
25 601100042 นายวัชระชัย ใจดี การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
26 601100044 นางสาววิลาสินี พ่ัวตระกุล การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
27 601100048 นางสาวศิรินภา ปันปิน การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
28 601100054 นางสาวอรัญญา จางโย่ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
29 601100055 นางสาวอรุณี พันทะนา การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
30 601120001 นายมณฑวรรษ จันต๊ะ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
31 601120003 นายวรณัฐ แก้วคําเรือง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
32 601120004 นางสาวนารีรัตน์ กันต๊ิบ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
33 601120009 นางสาวขวัญจิรา ศรีพรม คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
34 601120023 นางสาวนัฐวดี ชื่นอารมณ์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
35 601120029 นางสาวผกาวรรณ คําเข่ือน คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
36 601120034 นางสาวพัณทิวา โยธา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
37 601120041 นางสาวรุ่งอรุณ บุญธรรม คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
38 601120046 นายวิทวัส ดอนมูล คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
39 601120047 นายวินัย นิกุลพินิจ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
40 601120048 นางสาววิภาดา ปัญญา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
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หน้า 1/14



ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา
รายชื่ออนุมัติให้กู้ยืมเงิน นักศึกษาทุน กยศ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ประจําปี 2560

41 601120049 นางสาวศรัญญา ลามีชัย คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
42 601120050 นางสาวศศินา อินตาคํา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
43 601120054 นายสาริศ แซ่มัว คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
44 601120057 นางสาวสุวิมล พูนทรัพย์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
45 581117034 นางสาวสุกัญญา ตามคุณ เคมี คณะครุศาสตร์
46 591117035 นางสาวพลอยลิน สินสุรัตน์ เคมี คณะครุศาสตร์
47 591117060 นางสาวอภิญญา นนทปัญญา เคมี คณะครุศาสตร์
48 601117001 นายกลตกานต์ วันดี เคมี คณะครุศาสตร์
49 601117002 นางสาวกัณฐกิา มโนสา เคมี คณะครุศาสตร์
50 601117003 นางสาวกุลณัฐ พิมพ์มีลาย เคมี คณะครุศาสตร์
51 601117004 นางสาวจินตนา สุวรรณปราการ เคมี คณะครุศาสตร์
52 601117007 นางสาวชริญญา อุปรัตน์ เคมี คณะครุศาสตร์
53 601117010 นางสาวดาราณี หวลอารมณ์ เคมี คณะครุศาสตร์
54 601117014 นางสาวธนาพรรณ กองวงศ์ เคมี คณะครุศาสตร์
55 601117019 นางสาวเพชรนภา ยานัน เคมี คณะครุศาสตร์
56 601117020 นางสาววราภรณ์ จันทาพูน เคมี คณะครุศาสตร์
57 601117022 นายศุภกฤต บัวงาม เคมี คณะครุศาสตร์
58 601117026 นางสาวอนงค์นาฎ คิดข้างบน เคมี คณะครุศาสตร์
59 591128038 นางสาวพัชรพร ไชยอาม ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
60 591128061 นางสาวกาญจนา ลักษมงคล ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
61 601128009 นายคันธารัตน์ ใจอินถา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
62 601128014 นายณัฐวุฒิ กิติโกศล ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
63 601128018 นางสาวเตือนใจ ทรายกนกธารา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
64 601128020 นางสาวธันยมัย สาริวงค์ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
65 601128022 นายธีรภัทร ภิระจันทร์ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
66 601128025 นางสาวนัฐธิดา มณีอินตา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
67 601128026 นางสาวนีรนุช ทะนันไชย ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
68 601128028 นายประวิทย์ ศรชัยปัญญา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
69 601128029 นางสาวประวีณา อินเทพ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
70 601128030 นางสาวปราวีณ จินา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
71 601128032 นางสาวปัญญาพร จ๋อมอ๊อด ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
72 601128034 นางสาวพศิกา กุณา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
73 601128035 นางสาวพิชชาภรณ์ ผัดอ่ิน ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
74 601128036 นางสาวพิมผกานต์ แซ่เล่า ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
75 601128037 นางสาวพิมลวรรณ แซ่ลี่ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
76 601128041 นางสาวรัตติกาล หัตถา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
77 601128042 นางสาววรรณิดา วารินทร์ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
78 601128043 นางสาววรวรรณ พานแก้ว ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
79 601128044 นางสาววรัญญา สุกันธา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
80 601128046 นางสาววารุณี แซ่ลี ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
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81 601128047 นางสาวศศิธร ไชยสถาน ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
82 601128050 นางสาวศิริพร ศรีสวัสด์ิ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
83 601128054 นางสาวโสภี ธรรมวงค์ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
84 601128056 นางสาวอัญชลี ไชยคํา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
85 601128058 นางสาวเอมมิกา ยอดแก้ว ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
86 591137002 นายภูรินทร์ คําสุข เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
87 591150073 นายวิทยา อาซอง พลศึกษา คณะครุศาสตร์
88 591150080 นางสาวสุดารัตน์ มีบุญ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
89 601150001 นายนพดล แจ้งสว่าง พลศึกษา คณะครุศาสตร์
90 601150002 นายขจรพงค์ สิงทะนะ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
91 601150004 นางสาวสุกัญญา สาลีธรรม พลศึกษา คณะครุศาสตร์
92 601150009 นายจักรี ตันกุระ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
93 601150012 นางสาวฉัตรฤดี ดอกคํา พลศึกษา คณะครุศาสตร์
94 601150017 นายชัยนันท์ ลําปาง พลศึกษา คณะครุศาสตร์
95 601150020 นายณรงค์เดช แสวงผล พลศึกษา คณะครุศาสตร์
96 601150028 นางสาวธนัญญา กันต๊ิบ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
97 601150030 นางสาวธัญพิชชา เมืองคํา พลศึกษา คณะครุศาสตร์
98 601150045 นายวรวุฒิ ธรรมธิ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
99 601150047 นายวิกาวี ชัยอารีย์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
100 591144030 นางสาวสิริธนา ปัญญาวัย ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
101 591144039 นางสาวอินทิรา ไชยชมภู ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
102 591144041 นางสาวกุลนันทน์ วาดวงค์ยศ ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
103 591144046 นายชวิน วารีพิทักษ์ ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
104 601144003 นายกิตติกร เตชะ ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
105 601144004 นางสาวกิตติกานต์ ขันสุธรรม ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
106 601144010 นางสาวดวงพร ผิวเขียว ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
107 601144016 นายนฤพนธ์ ใจเย็น ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
108 601144017 นางสาวนัทชา สมศรี ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
109 601144023 นางสาวภัคจิรา กันคํา ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
110 601144028 นางสาววิยะดา วงศ์พิทักษ์วรกุล ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
111 601144029 นางสาววิไลภรณ์ เขียนนอก ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
112 601144031 นายวุฒิไกร ไชยราช ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
113 601144035 นางสาวสุทธิดา นะวะยศ ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
114 601144037 นางสาวอรจิรา ผูกชอบ ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
115 591166012 นางสาวเกศรินทร์ แสนคําหล่อ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
116 591166022 นายชนุตร์ ยานะจิต ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
117 591166030 นางสาวณิชารีย์ บุญของ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
118 591166031 นางสาวดวงทิพย์ ดวงมะลิ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
119 591166034 นางสาวทิพารมย์ บัวระภา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
120 591166042 นายนันทวัฒน์ คนหลัก ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
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121 591166047 นางสาวปิติมา แสงศุภจันทรา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
122 591166053 นายภาณุพงศ์ ชอบจิตร ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
123 591166060 นางสาวมิริพร พรมถานา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
124 591166063 นางสาววงศ์เทียมจันทร์ ทุมแก้ว ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
125 591166077 นางสาวสุภาวรรณ อ่อนนวล ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
126 591166089 นางสาวอารีรัตน์ แก้วศรีลา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
127 591166093 นางสาวจารุวรรณ ถ่ินปา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
128 591166097 นางสาวมาลิสา สนวิเศษณ์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
129 601166004 นางสาวอรธิตา เป็งชิต ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
130 601166005 นางสาวสุกัญญา ตาดเต่ิง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
131 601166006 นางสาววิลาสินี ม่ิงขวัญ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
132 601166008 นางสาวกรรณิการ์ ทรงจําปา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
133 601166010 นางสาวกัณฐิกา หลงสกุล ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
134 601166011 นางสาวกัลญา แข่งขัน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
135 601166012 นายกิตติศักด์ิ ชัยยาสิทธ์ิ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
136 601166016 นางสาวจิราภรณ์ ไชยวงค์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
137 601166019 นายณัฐภัทร วงศ์สุวรรณ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
138 601166020 นายธนกร ดอนมูล ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
139 601166030 นายบรพัฒน์ กาต๊ิบ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
140 601166032 นางสาวบุตรศราคํา พงษ์จิตภักดี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
141 601166035 นายพงษ์ระวี ตาน้อย ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
142 601166036 นางสาวพรพิมล สุนนัสา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
143 601166037 นางสาวพรศิริ เรืองไชยชนะ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
144 601166039 นางสาวพิทยา พรรดา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
145 601166043 นางสาวรสสุคนธ์ วงค์แสนศรี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
146 601166045 นางสาวรุ้งสินี ปีกด้วง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
147 601166050 นางสาวศิถีธร สุภา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
148 601166055 นางสาวสุวิภา พรมดีมา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
149 601166056 นางสาวสุวิมล ชัยเลิศ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
150 601166057 นางสาวหยาดดาว บัญญัติ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
151 591153055 นางสาวสุภาพรรณ์ แซ่ลิ่ว ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
152 591153060 นายอานนท์ จุมปาดี ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
153 601153004 นางสาวอรณิชา นภัสรพี ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
154 601153008 นางสาวอรนัฏ ขัดคํา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
155 601153016 นางสาวฐิติรัตน์ วันดี ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
156 601153019 นางสาวทักษิณา สุริยวงค์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
157 601153020 นางสาวธัญลักษณ์ ยอดอ้อย ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
158 601153024 นายปฏิภาณ ภาชนะ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
159 601153032 นางสาวพิมพกา คําหล้า ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
160 601153047 นางสาวสโรชา ดอนไฟ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
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161 601153051 นางสาวสุทธิชา สะอาดล้วน ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
162 601153052 นางสาวสุภัสสร ทิพย์อุบล ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
163 601153054 นางสาวสุภาพร กาจายา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
164 601153058 นางสาวอรจิรา นภัสรพี ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
165 591161006 นางสาวศศิณา มาไกล วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
166 591161046 นางสาววิราสินี ทะอินทร์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
167 601161001 นางสาวสุนิพันธ์ มหายศ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
168 601161002 นางสาวจิระดา แซ่คํา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
169 601161003 นายภานุพงศ์ มาเกิน วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
170 601161005 นางสาวกัญญารัตน์ เพตะกร วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
171 601161008 นางสาวกรรณิการ์ แก้วภิรมณ์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
172 601161010 นางสาวกิตติยา รู้ยาม วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
173 601161015 นางสาวจรรยา วงไฟสว่าง วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
174 601161016 นางสาวจิตติมา เข่ือนแก้ว วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
175 601161018 นางสาวเจนจิรา จันทร์นวล วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
176 601161020 นางสาวช่อผกา กันทาเดช วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
177 601161022 นางสาวณัฏฐ์ชญาภา จิรกุลชัยนพกร วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
178 601161025 นางสาวทิพย์ภาวี ธรรมนิยาม วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
179 601161026 นางสาวธนพร ของดีงาม วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
180 601161030 นายนพนันท์ เอ่ียมสะอาด วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
181 601161031 นางสาวนภาพร ศรีคํา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
182 601161035 นางสาวพรพิมล ดวงใจ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
183 601161036 นายพัชรพล แสนกัน วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
184 601161037 นางสาวภาณุมาศ เวียงแปด วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
185 601161043 นางสาวศศิณา หม่ืนลาง วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
186 601161051 นายสากล ปันหมู วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
187 601161052 นางสาวสาวิตรี สาระคาม วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
188 601161056 นายสุทิวัส จันทร์ต๊ะ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
189 601161057 นางสาวสุพัตรา ขวัญใจ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
190 601161059 นางสาวโสรญา ภาระจํา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
191 591171003 นางสาวสุภานันท์ งิ้วผา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
192 591171054 นางสาวศิริพร เพชรเขมา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
193 601171003 นางสาวพิมพ์ผกา พรมณี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
194 601171006 นางสาวนรินทร์ลักษณ์ นักหล่อ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
195 601171010 นายกฤตย์ คานาซาวา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
196 601171012 นายคณาทิป ชัยลังกา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
197 601171015 นางสาวจันทมณี เลิศสม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
198 601171020 นายชาคร ลําเจียกวิสัย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
199 601171024 นายณัฐพล ชัยเฉพาะ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
200 601171038 นางสาวบุษกร อภิธรรมพงศ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
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201 601171040 นายพงศกร พรหมดวงศรี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
202 601171046 นายภาณุพันธ์ กิติสาร สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
203 601171047 นายภีรพัฒน์ ชัยทานี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
204 601171048 นายรวิพล ต่างใจ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
205 601171050 นางสาววอลัดดา แซ่เต๋ิน สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
206 601171056 นางสาวสุดารัตน์ จักรบุตร สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
207 601171058 นางสาวอรสา โลกคําลือ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
208 601171059 นางสาวอวัศยา พิลาไลย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
209 591177012 นายรัฐพงศ์ ใฝ่ใจความรู้ อุตสาหกรรมศิลป์ คณะครศุาสตร์
210 601535010 นางสาวณัฐริกา อ่ินคํา เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
211 601535019 นายพิสิษฐ์ กองสี เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
212 601479017 นายธนพนธ์ หงษ์ทวี นวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
213 601479026 นายพีรพัฒน์ กันธิมา นวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
214 601479048 นายอัษฎาวุธ เครืออินตา นวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
215 601479058 นางสาวสุดารัตน์ ขาวสอาด นวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
216 601596004 นายณัฐวุฒิ บุญยอ วิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
217 601596022 นายศิวดล ทิพย์ขัน วิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
218 601996008 นายณัฐภัทร พงษ์สุข วิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
219 601996014 นายพิชัยยุทธ ปันอุ่น วิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
220 591999041 นางสาวอาทิตยา รอดสั้น วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
221 601599002 นางสาวเจนจิรา หน้อยกลาง วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
222 601599011 นายรัชพล พันธ์อุโมงค์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
223 601999001 นางสาวกาญจนา ดาบพิมพ์ศรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
224 601999007 นางสาวเจนจิรา อินทร์ทรัพย์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
225 601999018 นายณัฐพงษ์ ภิรส วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
226 601999034 นายพีรวัฒน์ มอยมี วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
227 601999035 นางสาวภวิกา ปินะวันนา วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
228 601999039 นางสาวลักษณพร หมูคํา วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
229 601999052 นางสาวสุทธิดา อินต๊ะชัยวงค์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
230 601788045 นางสาวอวยพร คงพิริยะนันท์ ภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์
231 601788051 นางสาวสุนารี แซ่เล้า ภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์
232 591700261 นางสาวอรอนงค์ มาเยอะ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
233 601700003 นายกฤษณะ ยาวิเลิง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
234 601700012 นางสาวกิ่งกาญจน์ ดวงก๋าทอง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
235 601700018 นางสาวจิตรทิวา เตียนต๊ะนันท์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
236 601700023 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจเสมอ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
237 601700058 นางสาวนภาพร โนจันทร์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
238 601700088 นางสาวพรสุดา มาเยอะ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
239 601700099 นายภูวเดช ย่ังยืนทวี ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
240 601700142 นางสาวสิริลักษณ์ แซ่ย้าง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
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241 601700144 นายสุกัญณุวัฒณ์ ปัญญา ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
242 601700154 นางสาวสุรีวัลย์ กุลสุพรรณรัตน์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
243 601700189 นางสาวณัฐธิดา นาจีน ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
244 601700192 นางสาวธัญญารัตน์ อินต๊ะเข่ือน ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
245 601700224 นางสาวเพชรดา เจี่ยงเพ็ชร ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
246 591755003 นางสาวกรวิกา ยะฟู ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
247 591755042 นางสาวประทินญา สิทธิฟอง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
248 601755010 นางสาวชนาพร เวียงนิล ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
249 601755019 นางสาวณัฐวรรณ ผักเขียว ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
250 601755027 นางสาวนันธยา สงวนรัตน์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
251 601755035 นางสาวปวีณอร จิตพยัคฆ์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
252 601755039 นางสาวพรนภา สุยะพรหม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
253 601755056 นางสาววราวรรณ ไชยเทพ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
254 601755058 นางสาววิภารัตน์ ทองศิริประเสริฐ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
255 601755059 นางสาววิภาวี กันตีมูล ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
256 601755079 นางสาวสุมาลี ชมมาลัย ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
257 601755081 นางสาวอรทัย ฟองเมฆ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
258 601755086 นางสาวอาทิตยา ศรีพรม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
259 591749058 นางสาววาณิชรดา จินดาภัทรา ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์
260 601749008 นางสาวจิตติมาภรณ์ ธรรมสอน ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์
261 601749010 นางสาวจริาเจต อ่ินคํา ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์
262 601749018 นายฐาปนพงษ์ ชัยบุญศรี ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์
263 601749036 นายธนา ทองนํา ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์
264 601749037 นางสาวธนาวรรณ แวงอุ้ย ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์
265 601749075 นางสาวพิชชากร สมศรี ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์
266 601749076 นายพิพัฒน์พงศ์ เปล่งใส ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์
267 601749125 นางสาวอารียา บุญเป็ง ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์
268 601749130 นางสาวสิราวรรณ เภากุ่ม ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์
269 601750006 นางสาวเขมิกา กริชณรงค์ ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
270 601750050 นางสาวรสศุพร เชื้อสะอาด ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
271 601750056 นางสาวลัดดา ทรงชัยอิตรานนท์ ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
272 601750108 นางสาวพรนัชชา ภักด์ิดี ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
273 601750128 นางสาวน้ําฝน แสงลือ ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
274 602750012 นายบวรภัค ฟูตุ้ย ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
275 581753078 นางสาวแพรทอง เทพเท่ียง ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
276 601753002 นางสาวกมลทิพย์ คําแหง ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
277 601753014 นางสาวเจนจิรา ร้องขันแก้ว ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
278 601753020 นางสาวณริสสา ปั๋นตา ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
279 601753022 นายณัฐนันท์ สุริยา ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
280 601753054 นางสาวรัชนู อโนขัติ ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์

หน้า 7/14



ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา
รายชื่ออนุมัติให้กู้ยืมเงิน นักศึกษาทุน กยศ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ประจําปี 2560

281 601753093 นางสาวเดือนฉาย จิตร์พันธ์ ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
282 601753094 นางสาวชนิสรา กันภาสุ ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
283 601753095 นายฐิติพงษ์ พรหมสวัสด์ิ ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
284 601753104 นางสาวรักษ์สุดา งามเลิศวจี ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
285 591795018 นางสาวเคลือวัลย์ มาอ่ิน การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
286 591795074 นางสาวบงกช แผ่นอินทร์ การจัดการโลจสิติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
287 601795005 นายกฤษณวัฒน์ บุญวงค์ การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
288 601795007 นางสาวกัลยรัตน์ อุทุมพร การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
289 601795011 นางสาวกุลณัฐ เชื้อแพทย์ การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
290 601795031 นางสาวจุฑามาส คําคง การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
291 601795076 นายนราวิชญ์ โปธิ การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
292 601795091 นางสาวปริศนา ท่าดีสม การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
293 601795119 นางสาวรุ่งนภา แซ่เห้อ การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
294 601795121 นางสาววรรณิกา พุ่มพริก การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
295 601795170 นางสาวอาทิตยา แก้วศรีพลัน การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
296 601795181 นางสาวนิจฉรา สิงห์ถม การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
297 601795182 นางสาวนุชรวี ซางสุภาพ การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
298 601743007 นางสาวธิดารัตน์ ตันทอง นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ
299 601743014 นางสาวภัณฑิรา แซ่ลี นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ
300 601744019 นายนพดล พรมปัญญา นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
301 601744032 นายพีรพล ชินะกุล นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
302 601744056 นางสาวอริสา มะโน นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
303 601744073 นายปรมินทร์ พรมมา นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
304 591705089 นางสาวนันทนัท ธิวงค์เวียง บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
305 591805045 นางสาวกมลลักษณ์ นิลคง บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
306 601705010 นายเกรียงไกร กาบุญก้ํา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
307 601705011 นายโกสินทร์ แสนช่างไม้ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
308 601705018 นายจิรวุฒิน์ จันตาสิงห์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
309 601705060 นางสาวน้ําทิพย์ พุทธจันทร์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
310 601705061 นางสาวน้ําฝน ปุ๊ดถา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
311 601705066 นางสาวบุษกร ของต๊ิบ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
312 601705070 นางสาวปภัสรา ก้างออนตา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
313 601705081 นางสาวภัณฑิรา สมศรี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
314 601705085 นายภุมริศ ยามดีเลิศ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
315 601705089 นางสาวมัทวัน มูลมี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
316 601705144 นายอานนท์ จี้โปทา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
317 601705152 นางสาวลุลินาท ดวงดี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
318 601705154 นางสาวกนกวรรณ คําย่ี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
319 601705161 นางสาวชนิกานต์ จอมใจ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
320 601705163 นางสาวณฉัตร แก้วมา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
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321 601705191 นางสาวสุชานันท์ สุขเจริญ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
322 601705197 นางสาวอรัญญา แสนธรรมจักร์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
323 601805001 นายกฤษฎา ประชากลาง บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
324 601805005 นางสาวเกศิณี ถุงจันทร์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
325 601805016 นายณัฐพงศ์ กุลวงศ์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
326 601805035 นางสาววราภรณ์ พิมบุญ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
327 601805041 นางสาวสิริรัตน์ สินสิทธิพล บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
328 601805049 นางสาวไอลดา สมสี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
329 601805051 นางสาวกาญจนา ยอดอินทร์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
330 601792018 นางสาวทิมพวัณ ประเสริฐ บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
331 601792034 นางสาวปนัดดา ลลิปัญญกุล บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
332 601792049 นางสาวรุ่งนภา ก๋าวีละ บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
333 601792057 นางสาวสโรชา สาริกา บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
334 601792095 นางสาวจีรวรรณ ปัญญาเตียม บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
335 601892006 นางสาวนงเยาว์ แสงนวล บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
336 601892012 นางสาววราพร ทิตา บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
337 591791021 นายวิทยา บุญวัด บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
338 601791002 นางสาวจารุวรรณ ภูเขาทรัพย์ บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
339 601791003 นางสาวจุดารัตน์ ก๊อใจ บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
340 601791008 นางสาวธมลวรรณ หาระมาร บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
341 601791013 นางสาวปัทมวรรณ เครือสนใจ บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
342 601791014 นางสาวมนัสวี อินธิราช บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
343 601791015 นางสาวรัตนา เข่ือนคําแสน บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
344 601791019 นางสาวสุกัญดา เด็ดขาด บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
345 601791021 นางสาวสุพัตรา วงศ์สอน บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
346 601791023 นางสาวอมรรัตน์ พินโพธิ์ บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
347 591765033 นางสาวกานตินันท์ วงษา บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
348 601765018 นางสาวกรรณิการ์ ศรีสมบัติ บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
349 591438034 นายอัศวิน เกิดกลางไพร ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
350 601438013 นางสาวพิมผกา เนตรยอง ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
351 601438020 นางสาวอทิตยา กันจินะ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
352 601438025 นางสาวอุดมลักษณ์ วงค์จุมปู ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
353 601431002 นายจิรายุ หน่อคํา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
354 601431011 นางสาวปรียาพร พร้อมสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
355 601431013 นางสาวมณธิดา จันต๊ะขัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
356 601431023 นางสาวจิราพร สุเล็ก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
357 601459007 นางสาวปริชญา อินเทพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
358 601758014 นางสาวชามาวีร์ วันเต็ม การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

359 601758027 นางสาวมลฐิตา พ่ึงอํานวย การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

360 601758034 นายศุภกิจ สุตะวงค์ การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
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361 601758052 นางสาวอิสราพร วงษ์ทวี การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

362 601781022 นางสาวชรินรัตน์ ทองสุข การจัดการการท่องเที่ยว สํานักวิชาการท่องเที่ยว
363 601781052 นางสาวพัณณิตา บุญธรรม การจัดการการท่องเที่ยว สํานักวิชาการท่องเที่ยว
364 591706126 นางสาวสุดารัตน์ มงคล การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
365 601706014 นายจักรพงศ์ พรหมมา การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
366 601706040 นางสาวเบญจวรรณ กาดใจเข็ม การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
367 601706048 นางสาวพรพรรณ เตมีศักด์ิ การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
368 601706051 นายพัสกร ธุวะคํา การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
369 601706057 นางสาวมณฑิตา เดชชัย การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
370 601706075 นางสาวสุภาพร คําเรือง การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
371 601806004 นางสาวณัฐมล มาฟู การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
372 601768008 นายณกมล อินโต กราฟิกดีไซน์ สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
373 601768013 นายณัฐวุฒิ ไชยชมภู กราฟิกดีไซน์ สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
374 601768025 นายพิพัฒชัย พรมงาม กราฟิกดีไซน์ สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
375 601768031 นางสาวรัชกร รัตนแสงกําจร กราฟิกดีไซน์ สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
376 601413021 นายพัฒน์พงษ์ จันทร์มะโน เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
377 601413030 นายวรพล ใจยะ เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
378 601413034 นางสาวศิริพรรณ ไชยเทพ เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
379 601413040 นายอรรถนนท์ พรหมทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
380 601413051 นางสาวปณิดา มังคละวงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
381 591772169 นางสาวนิรชา จงกล นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
382 601772006 นายกฤษดา นาใจ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
383 601772039 นางสาวดรัลพร ล้อศิริแสงไทย นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
384 601772048 นายธนดล ไพยราช นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
385 601772055 นายธนาพันธ์ ปัญญาเหมือง นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
386 601772065 นางสาวนริศรา จี๋คําวรรณ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
387 601772071 นายนันทิพัฒน ์นามดี นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
388 601772078 นายปฐมพงศ์ จันโย นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
389 601772079 นางสาวประกายศรี ทองขาว นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
390 601772091 นางสาวพัชรี แสดงมิตร นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
391 601772109 นางสาวเมธินี เล็กพวงทอง นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
392 601772110 นางสาวยมลพร ธรรมศิริ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
393 601772116 นางสาวรัชนีวรรณ บุญญานันท์ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
394 601772131 นางสาววิชญาพร เวียงคํา นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
395 601772135 นางสาววิสุดา พันธ์พืช นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
396 601772141 นางสาวศุภกานต์ กันหล้า นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
397 601772151 นางสาวสุดารัตน์ สาทะวงษ์ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
398 601772152 นางสาวสุพัตรา กันฤทธิ์ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
399 601772168 นางสาวอมราพร ปัญญา นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
400 601772176 นางสาวอาทิตยา ทากอง นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
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401 601772193 นางสาวณัฐกานต์ พิชัยยา นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
402 601772199 นางสาวปภาวดี บัวเย็น นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
403 601772212 นายอนุรักษ์ ปวนคํา นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
404 601772219 นางสาวพิมพิศา ศรีธนะ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
405 601772221 นายสุทธิพงษ์ วงศ์ไชย นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
406 591777245 นางสาวอริสา เทพวงค์ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
407 591777252 นางสาวศิวพร วิฑูรย์ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
408 601777009 นายกิตติกาญจน์ บุญเทพ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
409 601777017 นายจิราวุฒิ บุญผาสุข การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
410 601777018 นางสาวจุฑามาศ อิมะนันทน์ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
411 601777039 นางสาวธิดารัตน์ ปวนสิงห์ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
412 601777045 นางสาวนัฐริกา จําปาทอง การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
413 601777055 นายพงศ์ภัทร์ ภัทร์ธรรมณัฐ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
414 601777062 นายพิทักษ์พงศ์ ใจสุข การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
415 601777078 นายวรณัฏฐ์ศรา เงินสัจจา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
416 601777080 นางสาววรรณา มะโนรส การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
417 601777091 นายศราวุธ โปทา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
418 601777100 นางสาวสายรุ้ง ยศกันโท การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
419 601777106 นางสาวสุพิชญา ลังก๋าแก้ว การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
420 601777108 นางสาวสุมินตรา นิลวัน การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
421 601777113 นางสาวอรัญญา สุวรรณจันทร์รัสมี การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
422 601777114 นางสาวอริยา ริคั๊วะ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
423 601777141 นางสาวเบญจพร สุวรรณรัตน์ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
424 591770075 นางสาวนันทิตา ขัดแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
425 591770132 นางสาวศิริวิชชา ปัญญาฟู รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
426 601770002 นางสาวกนกวรรณ ปุกคํา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
427 601770011 นางสาวกัณฐิกา แก้วใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
428 601770014 นายกําจร มนต์คีรีทอง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
429 601770018 นายกิติพันธ์ุ ปงเทพ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
430 601770019 นางสาวเกมิกา จันทร์กุลี รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
431 601770025 นายจักรพงษ์ พรหมปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
432 601770030 นางสาวจิราพร ต้ือคํา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
433 601770032 นางสาวจุฑามาศ ปันคํา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
434 601770040 นางสาวชนิตา นาระต๊ะ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
435 601770056 นางสาวฐิตารีย์ เปรมะยศวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
436 601770060 นายณัฏฐากร หัสกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
437 601770068 นายณัฐพล พรมเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
438 601770084 นายธรณ์ธันย์ วงศ์กา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
439 601770085 นางสาวธรรญาลักษณ์ พรมเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
440 601770103 นายปฐมพร ปงชาคํา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
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441 601770106 นางสาวปภัสสร เงินสัจจา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
442 601770115 นางสาวพรรษมน โยสุยะ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
443 601770119 นายพัชรพล จันแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
444 601770130 นางสาวภณิดา เรือนคํา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
445 601770142 นายภูวดล มังคละพลัง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
446 601770147 นายรัฐพล เงินเย็น รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
447 601770148 นางสาวรุ้งทิพย์ ธันยาโชติ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
448 601770149 นางสาวรุจิรา สุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
449 601770150 นายวงศกร สุวรรณิเวศ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
450 601770155 นายวิทวัส ไชยจันดี รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
451 601770159 นางสาววิสนีย์ แก้วมหานิล รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
452 601770161 นายวีระยุทธ ปูชัย รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
453 601770162 นายวุฒินันท์ มุกพลอย รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
454 601770164 นางสาวศศิภา ขาหอม รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
455 601770166 นายศิริคุปต์ แสนดี รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
456 601770168 นายศิวัช นาใจ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
457 601770170 นายศุภากร รังษี รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
458 601770180 นางสาวสุชานาถ พุดเกิด รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
459 601770197 นางสาวอรพรรณ ขันธปราบ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
460 601770211 นางสาวชญานิษฐ์ ภาพโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
461 601770212 นางสาวฐาปนี สุขย่ิง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
462 601770226 นางสาวสุพัตรา ซางซ่ือมูล รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
463 591790005 นางสาวกรรณิกา กันทะไชย บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
464 591790010 นางสาวกฤตยา สมพงศ์ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
465 591790044 นางสาวจิรภา คําพวา บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
466 591790052 นางสาวฉันทนา เรี่ยวสกุลชาติ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
467 591790059 นางสาวชัชวีวรรณ จินดาธรรม บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
468 591790140 นางสาวประภาพร จินะปัญญา บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
469 591790288 นางสาวดาวดึงส์ แซ่สง บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
470 601790006 นางสาวกมลลักษณ์ จับใจนาย บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
471 601790020 นางสาวเกวลิน อุ่นญาติ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
472 601790035 นางสาวจิญารัตน์ สุระเดช บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
473 601790046 นางสาวจุฑารัตน์ ราชวงษ์ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
474 601790059 นางสาวณัฐธิดา ปาริน บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
475 601790087 นางสาวธีราพร คิดดี บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
476 601790093 นางสาวนันทฉัตร สามแก้ว บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
477 601790102 นางสาวเนตรนภาลัย ผิวหอม บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
478 601790106 นางสาวเบญจมาศ วงค์รัตน์ บัญชบีัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
479 601790137 นางสาวพัชรา ค้ําจุนทรัพย์ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
480 601790139 นางสาวพิมพกานต์ กาศมณี บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
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481 601790141 นางสาวพิมพ์วิภา ใจวะดี บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
482 601790238 นางสาวอภิชญา ชุ่มวงศ์ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
483 601790252 นางสาวกรรณิการ์ ยศบุญสุข บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
484 601790266 นางสาวนิชธาวัลย์ ราวิชัย บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
485 601790278 นางสาวศดาวรรณ ขันทะบุตร บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
486 601890002 นางสาวเกวลิน ธิโนชัย บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
487 601890003 นางสาวเกศรินทร์ ศรีพรม บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
488 601890009 นางสาวเจนจิรา สุขป้อ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
489 601890017 นางสาวนันทิกานต์ แก้วสืบ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
490 601890019 นางสาวนิภาพร สุเรียมมา บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
491 601890021 นางสาวปิยะธิดา สารสม บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
492 601890032 นางสาววชิรญาณ์ สืบแสน บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
493 601890041 นางสาวอัจฉราพรรณ สุยะ บัญชีบณัฑิต สํานักวิชาบัญชี
494 601890044 นางสาวอินทิรา กันทา บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
495 601890046 นางสาวกุลริศรา คําแก่น บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
496 601890047 นางสาวคุณิตา เผ่าแจ้ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
497 602890028 นางสาวอังคณา พรมชุมสา บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
498 601473001 นางสาวกนิษฐา เทพสุภา สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
499 601473003 นางสาวกฤษติยากรณ์ เรืองศักด์ิ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
500 601473010 นางสาวขวัญฤทัย ใจซ่ือ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
501 601473014 นางสาวฉัตรมณี ต่อมใจ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
502 601473015 นางสาวชนิดา เชี่ยวชาญ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
503 601473017 นางสาวช่อผกา อบเชย สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
504 601473019 นางสาวณัฎฐา ศุภวิชญ์สถิตคุณ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
505 601473021 นางสาวณัฐยาณ์ สกุลรัตนะดี สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
506 601473027 นางสาวนัดดา ชํานาญดี สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
507 601473028 นางสาวนันทัชพร ชาวไพร่ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
508 601473032 นางสาวปวีณา ผาด่าน สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
509 601473033 นางสาวพรรณิกา เชาว์ไว สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
510 601473034 นางสาวพิชญารักษ์ ยอดสรรเสริญ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
511 601473035 นางสาวพิมลพรรณ มะโนแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
512 601473042 นางสาวมณีรัตน์ แสนคํา สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
513 601473048 นางสาววราภรณ์ วรรณโกฏิ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
514 601473053 นางสาวศุจินันท์ ศรีวาจร สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
515 601473056 นางสาวสวิชญา ทองภู สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
516 601473057 นางสาวสิราวรรณ กอบชัยกรรม สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
517 601473063 นายเสกสรร การิยา สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
518 601473071 นางสาวอุไลพร จารุเรืองสิริกุล สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
519 591418017 นางสาวอรปรียา ปาละ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
520 601418016 นางสาวศิริญากร อู่เงิน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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521 591702077 นางสาวศศิธร ก้อนแก้ว การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
522 601702008 นายจีรวัฒน์ ปกแก้ว การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
523 601702013 นายณัฎฐ์นภัสกร สิงหศักด์ิ การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
524 601702038 นางสาวสิริกันยา ฝันถึงภูมิ การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
525 601702039 นางสาวสุชัญญา น้อยหมอ การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
526 601702050 นางสาวอมรรัตน์ ยะแสง การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
527 601702058 นางสาวเจนจิรา ทองมาก การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
528 601702077 นายจักรกริช อุ่นเรือน การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
529 601771001 นางสาวนันทิกานต์ ทรายคํา คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
530 601771004 นางสาวกรวิภา บูลยเลิศ คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
531 601771014 นางสาวชนานุช ทาลมดี คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
532 601771019 นางสาวฐิติยา จินดาดํา คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
533 601771047 นางสาวพัณณิตา นักการ คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
534 601771071 นายอนาวินทร์ ปินตา คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
535 601771095 นายวีระชาติ รื่นสุคนธ์ คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
536 601871001 นางสาวกนิษฐ์นันท์ แสงเมือง คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
537 601427016 นางสาววรารัตน์ มีต่อ จิตวิทยาสังคม แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
538 591456004 นายชนวัฒน์ สารพัดประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
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