
ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ
1 591435021 นายสุชาติ วนาลีวิมาน เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 601535019 นายพิสิษฐ์ กองสี เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 601535023 นายภานุพันธ์ นันตา เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 571479024 นายเทพวสันต์ จุมผา นวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 581479008 นางสาวชนิภรณ์ ขรวงศ์ นวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 581479011 นายณัฐพล ทัศกานิเวศน์ นวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 581479033 นายศราวุฒิ ยศกันโท นวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 581479045 นางสาวทิพาภรณ์ ปู่เมา นวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 581479058 นายอภิสิทธ์ิ อินถา นวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 591479028 นายวิชนุกร อินต๊ะ นวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 591479053 นายจิตติพงศ์ รูปโฉม นวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12 601479026 นายพีรพัฒน์ กันธิมา นวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13 601479048 นายอัษฎาวุธ เครืออินตา นวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 591999001 นางสาวกัญญาณัฐ วีระแสง วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 591999017 นายนพรัตน์ ศรีสุข วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16 591999023 นางสาวพัชรี ได้พร้อม วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17 591999024 นางสาวพิมพ์วิภา คณทา วิศวกรรมโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18 591999037 นายสุริยา ยอดอ้อย วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19 591999041 นางสาวอาทิตยา รอดสั้น วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20 591999048 นางสาวญาณิศา ไกลถ่ิน วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 601599002 นางสาวเจนจิรา หน้อยกลาง วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22 601599011 นายรัชพล พันธ์อุโมงค์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23 601999007 นางสาวเจนจิรา อินทร์ทรัพย์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24 601999018 นายณัฐพงษ์ ภิรส วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25 601999035 นางสาวภวิกา ปินะวันนา วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26 601999052 นางสาวสุทธิดา อินต๊ะชัยวงค์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
27 591596001 นายกฤษดา อ่ินคําเชื้อ วิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28 591596023 นายกฤตนัย อุทธิยา วิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29 591996003 นางสาวข้าวขวัญ อุดร วิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
30 601596004 นายณัฐวุฒิ บุญยอ วิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31 601596017 นางสาววรรณธิตา รินนายรักษ์ วิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
32 601996014 นายพิชัยยุทธ ปันอุ่น วิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
33 581117011 นางสาวธันยชนก มากนวล เคมี คณะครุศาสตร์
34 581117028 นางสาวรัชไมตรี แซ่ลี เคมี คณะครุศาสตร์
35 581117034 นางสาวสุกัญญา ตามคุณ เคมี คณะครุศาสตร์
36 581117043 นางสาวอิศรา บุญยวง เคมี คณะครุศาสตร์
37 591117001 นางสาวรัตติกา สุกดี เคมี คณะครุศาสตร์
38 591117007 นางสาวกาญจนา ใจลําปาง เคมี คณะครุศาสตร์
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39 591117011 นางสาวจิราภรณ์ เทินสะเกตุ เคมี คณะครุศาสตร์
40 591117012 นางสาวชญานี กันเคลื่อน เคมี คณะครุศาสตร์
41 591117013 นางสาวชนัญชิดา ปัญญาวงค์ เคมี คณะครุศาสตร์
42 591117014 นางสาวชนินาถ ชาติดง เคมี คณะครุศาสตร์
43 591117015 นางสาวชโรชา เชื้อเมืองพาน เคมี คณะครุศาสตร์
44 591117017 นางสาวฐิตารีย์ อ่ินคําฟู เคมี คณะครุศาสตร์
45 591117019 นายทรงพล คําพรรณ์ เคมี คณะครุศาสตร์
46 591117028 นางสาวเบญจรงค์ ชุ่มเย็น เคมี คณะครุศาสตร์
47 591117032 นางสาวปิยฉัตร วารีขจร เคมี คณะครุศาสตร์
48 591117034 นายปิยะพงษ์ ปันคํา เคมี คณะครุศาสตร์
49 591117038 นางสาวเยาวเรศ ธรรมสอน เคมี คณะครุศาสตร์
50 591117039 นางสาวเยาวลักษณ์ ธรรมสอน เคมี คณะครุศาสตร์
51 591117042 นางสาวศรสวรรค์ อรุณลิ่มสวัสด์ิ เคมี คณะครุศาสตร์
52 591117043 นางสาวศรีสุดา ขันธิ เคมี คณะครุศาสตร์
53 591117048 นางสาวสุรัชญา สวัสศรี เคมี คณะครุศาสตร์
54 591117051 นางสาวอรวรรณ โนปัน เคมี คณะครุศาสตร์
55 591117053 นางสาวอัจฉรา อาจคํา เคมี คณะครุศาสตร์
56 591117060 นางสาวอภิญญา นนทปัญญา เคมี คณะครุศาสตร์
57 601117001 นายกลตกานต์ วันดี เคมี คณะครุศาสตร์
58 601117002 นางสาวกัณฐิกา มโนสา เคมี คณะครุศาสตร์
59 601117003 นางสาวกุลณัฐ พิมพ์มีลาย เคมี คณะครุศาสตร์
60 601117004 นางสาวจินตนา สุวรรณปราการ เคมี คณะครุศาสตร์
61 601117007 นางสาวชริญญา อุปรัตน์ เคมี คณะครุศาสตร์
62 601117010 นางสาวดาราณี หวลอารมณ์ เคมี คณะครุศาสตร์
63 601117014 นางสาวธนาพรรณ กองวงศ์ เคมี คณะครุศาสตร์
64 601117016 นางสาวธันวารัตน์ ขันทะบุตร์ เคมี คณะครุศาสตร์
65 601117018 นางสาวพัชรา เนตรยอง เคมี คณะครุศาสตร์
66 601117020 นางสาววราภรณ์ จนัทาพูน เคมี คณะครุศาสตร์
67 601117023 นางสาวศุภรัตน์ สิงห์ต้ือ เคมี คณะครุศาสตร์
68 601117026 นางสาวอนงค์นาฎ คิดข้างบน เคมี คณะครุศาสตร์
69 571137004 นายเกียรติศักด์ิ โกพาหรี เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
70 571137006 นายคริสต์มาส กอนันทนานันท์ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
71 571137007 นายจิรกฤติ ดวงต๋า เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
72 571137009 นายชัยมงคล เมืองมูล เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
73 571137010 นายชัยเลิศ พัฒนาชาวไทย เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
74 571137017 นายนันทวัฒน์ อนาวัน เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
75 571137018 นายบัลลังก์ มูลแจ่ม เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
76 571137020 นางสาวเบญจวรรณ เตปินใจ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์

หน้า 2/47



ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ
รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) ประเภท รายเก่ามหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561

77 571137022 นางสาวพรพรรณ วงศ์ศรีชา เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
78 571137028 นายภานุวัฒน์ วงใส เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
79 571137029 นายภูริเดช สุจา เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
80 571137033 นางสาววรรณภา ยะแก้ว เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
81 571137035 นายวัชระ ยาวิชัย เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
82 571137036 นายวัชเรศร วรรณคํา เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
83 571137037 นายวันเฉลิม สีจันทร์ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
84 571137039 นายวิษณุ พิชยศ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
85 571137046 นายสนธยา กาวินัน เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
86 571137047 นายสัตยา จกัร์รถ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
87 571137052 นายสุทธิเกียรติ เสนาชัยบาล เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
88 571137054 นายสุภิวัฒน์ ไชยเทศ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
89 571137055 นายสุวพิชย์ สมบูรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
90 571137057 นายอนุชา ใจแก้ว เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
91 581137003 นางสาวกัญญาณัฐ ปงรังษี เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
92 581137011 นายเชิดพงษ์ ชุมพูอิน เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
93 581137014 นายทวี คุณทุม เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
94 581137020 นายบัณฑิต ไชยสถาน เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
95 581137021 นายปฎิภาณ มูลมาก เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
96 581137023 นางสาวพัชราภรณ์ ปาระมี เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
97 581137029 นางสาวภูม์ิชาณี เผ่ากันทะ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
98 581137033 นายมนัสกวี ไชยชมภู เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
99 581137038 นางสาวลัลห์ลลิต เกี๋ยงคํา เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
100 581137040 นางสาววนิดา เผ่ากันทะ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
101 581137041 นางสาววรดา ผะก่าคําแหลง เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
102 581137044 นายศรายุทธ บ้านสระ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
103 581137047 นายสพลดนัย ชมภูเขา เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
104 581137049 นายสิทธิชัย รุ้งประนมกร เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
105 581137051 นายสิทธิพล บวรภัค เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
106 581137052 นายสุทิวัส ของดีงาม เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
107 581137053 นางสาวสุภนิดา มาแก้ว เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
108 581137055 นายอดิรุจ กันทา เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
109 581137056 นายอดิเรก วิลัย เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
110 581137061 นายชัยวัฒน์ ถาริน เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
111 591137002 นายภูรินทร์ คําสุข เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
112 591137004 นางสาวกนกพร อินทร์พิทักษ์ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
113 591137007 นายกติติพงษ์ แก้ววิเชียร เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
114 591137011 นายโกเมนทร์ เจริญผล เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์

หน้า 3/47



ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ
รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) ประเภท รายเก่ามหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561

115 591137012 นายเขตตะวัน กันแก้ว เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
116 591137014 นายจิรเมธ ทนทาน เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
117 591137015 นายเจษฎา ถาเปียง เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
118 591137019 นางสาวฐิติชญา มาวิเลิศ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
119 591137021 นายฐิติสันต์ิ ปัญญาหล้า เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
120 591137025 นายธนวัฒน์ ทองนา เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
121 591137028 นายนพรุจน์ สุวรรณรัตน์ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
122 591137033 นางสาวพรกนก ต่อมใจ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
123 591137034 นางสาวพิชญา กันยารอง เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
124 591137039 นางสาวรัชตวรรณ บญุสม เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
125 591137043 นางสาววัชราภรณ์ ฟองฟู เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
126 591137044 นายศตวรรษ พิธะธง เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
127 591137049 นายสัภยา ตาลํา เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
128 591137052 นายสุทธิพรรณ รัตนะ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
129 571116034 นางสาวธัญชนก พาทีทิน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
130 581116048 นางสาวสุรีย์นิภา รักษา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
131 591116001 นางสาวธัญญาเรศ สิริสอ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
132 591116002 นางสาวเนตรนภา ปัญญาดี การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
133 591116003 นางสาวรติมา ภาวงศ์ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์
134 591116006 นางสาวกรกต อินทร์การทุม การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
135 591116008 นางสาวกัลย์กมล สุธรรม การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
136 591116012 นางสาวจุฬารัตน์ ยะแสง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
137 591116013 นางสาวชญาพร จอมวงค์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
138 591116014 นางสาวชนากานต์ ดวงมา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
139 591116015 นางสาวชนาภา แสงปัญญาธรรม การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
140 591116016 นางสาวช่อผกา บั้งเงิน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
141 591116019 นางสาวญาณัฐฉรา ตาธิ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
142 591116020 นางสาวฐิตกานต์ แซ่พร่าน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
143 591116022 นางสาวณัชชา เตจะ๊ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
144 591116024 นางสาวณัฐณิชา ทานศิลา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
145 591116025 นางสาวณัฐติภรณ์ ปุกยะดา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
146 591116026 นางสาวณัฐธิชา ศรีเพชร การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
147 591116033 นางสาวธัญญาเรศ ปงรังษี การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
148 591116034 นายธีราพิเชษฐ์ ม่านฟ้าสีคราม การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
149 591116036 นางสาวนภาพร หอมเจริญ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
150 591116039 นางสาวเบญจรัตน์ กันทะเตียน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
151 591116040 นางสาวเบญจรัตน์ เปรมภิวงค์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
152 591116045 นางสาวพัชรินทร์ มะโนสมบัติ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
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153 591116048 นางสาวเมธาวี ทัพพมงคลรัตน์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
154 591116051 นางสาววันวิสา บุญยวง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
155 591116053 นางสาวศุภลักษณ์ โพธิ์ทองพร การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
156 591116055 นางสาวสิรภัทร มีพอ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
157 591116058 นางสาวสุวิมล บุบผาสุวรรณ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
158 591116059 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจหาญ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
159 591116063 นางสาวณัฐพร ธรรมวิจารณ์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
160 591116067 นางสาวรมณีย์ หล้าธิ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
161 601116003 นางสาวทักษิณา อินทร์คํา การศกึษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
162 601116004 นางสาวกนกพร ปวงคํา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
163 601116005 นางสาวกัญญารัตน์ คํามงคล การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
164 601116006 นางสาวกุลปรียา มะลิดง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
165 601116009 นางสาวจรัญญาพร ทัฬหวรรัตน์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
166 601116010 นางสาวจารุณี นุภาดี การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
167 601116011 นางสาวจารุวรรณ แซ่ฟุ้ง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
168 601116013 นางสาวจิรารัตน์ สุกร การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
169 601116014 นางสาวเฉลิมขวัญ วางวงศ์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
170 601116015 นางสาวชนากานต์ อริยพันธ์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
171 601116017 นางสาวชุติกาญจน์ จะโจ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
172 601116020 นางสาวฐานิกา ชูวา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
173 601116021 นางสาวฐานิตา ศิริประยงค์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
174 601116023 นางสาวดวงกมล พรมตัน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
175 601116030 นางสาวเบญจมาศ มาฟู การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
176 601116032 นางสาวประภัสสร ใจฝั้น การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
177 601116035 นางสาวพรพฤกษา จินะใจหาญ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
178 601116038 นางสาวพิมพ์พร สุราเมย์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
179 601116039 นางสาวมนธิรา ใจปิง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
180 601116043 นางสาวเรณุกา วนารักษ์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
181 601116046 นางสาววรัญญา อุ่นเมือง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
182 601116050 นายสันติ ชัยลังกา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
183 601116051 นายสันติราช เลิกการ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
184 601116058 นางสาวอภิชญา จันทาพูน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
185 601116059 นางสาวอังศุมาลี กันทะเสน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
186 611116026 นายอภิสิทธ์ิ สิบหม่ืนอาด การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
187 581115018 นางสาวเบญจภรณ์ ตาลกูล การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
188 581115021 นายพงศธร อรุณประเสริฐ การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
189 561100049 นางสาวอุษณีย์ ชัยเนตร การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
190 561100095 นางสาวขวัญเรือน วุฒินันชัย การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
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191 571100004 นางสาวกัญญาภัค วิใจยา การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
192 571100007 นางสาวจารุณี แซ่โซ้ง การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
193 571100019 นางสาวณัฐธิดา ศรีวิชัย การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
194 571100029 นางสาวนันธิชา มาเยอะ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
195 571100035 นางสาวปรียานุช สุเนติโกวิท การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
196 571100039 นางสาวพลอยริน บุญเป็ง การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
197 571100040 นางสาวพัชรา ฉัตรนาถวรกุล การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
198 571100043 นางสาวเพ็ญประภา ชัยศิริ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
199 571100049 นางสาวยุวรี ดุริยางคกุล การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
200 571100053 นางสาวรัชญา ก๋าเร็ว การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
201 571100059 นางสาววันทนา หวานเสียง การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
202 571100061 นางสาววิชุดา สิทธิโฮ่ง การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
203 571100065 นายศตคุณ งามใส การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
204 571100069 นางสาวศรินทิพย์ ใจมงคลวงศา การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
205 571100079 นางสาวสุนิสา กันยา การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
206 571100082 นางสาวเสาวลักษณ์ ตาลิน การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
207 571100084 นางสาวอรอุมา ชัยเสน การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
208 571100086 นางสาวอัมพร ณ ชอ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
209 581100001 นางสาวหทัยรัตน์ ลักคณะ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
210 581100004 นางสาวนวลอนงค์ สุเนตรปิยฉัตร การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
211 581100008 นางสาวกนกทิพย์ โนพวน การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
212 581100010 นางสาวกิตติวรา ชัยโย การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
213 581100018 นางสาวชฎาพร พัดตัน การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
214 581100019 นางสาวชมภูนุช ดวงจิตร การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
215 581100020 นางสาวชลธิชา เทือกธรรมมา การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
216 581100021 นางสาวชลธิชา ย้ิมลมัย การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
217 581100037 นางสาวมณีรัตน์ โนจิตร การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
218 581100038 นางสาวรักไพร สันป่าแก้ว การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
219 581100049 นายอดิศร สมนา การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
220 581100051 นางสาวอัฉรา ยียูง การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
221 581100053 นางสาวอําพร มาเยอะ การสอนภาษาจนี คณะครุศาสตร์
222 591100001 นางสาวกชกร วิเศษไพร การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
223 591100002 นางสาวกนกอร ทองช่วย การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
224 591100003 นางสาวกนิษฐา นําเกียรตินิธิโชติ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
225 591100004 นางสาวกรรณิการ์ แซ่โซ้ง การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
226 591100009 นางสาวเกวลิน บุญวงค์ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
227 591100010 นางสาวจรรยพร ห้วยหงษ์ทอง การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
228 591100015 นางสาวชลธิชา เฉียบเอ่ียมเชาน์ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
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229 591100021 นางสาวดวงกมล ครองอํานวย การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
230 591100022 นางสาวดวงดาว วิเศษอาภา การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
231 591100024 นายทรงวุฒิ ต๊ะวงค์ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
232 591100026 นางสาวทัตพิชา ตุ้มคํามา การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
233 591100031 นางสาวนิตยา ท้าวจีราแสง การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
234 591100032 นางสาวนิภาภัควดี ช่างปัด การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
235 591100034 นางสาวนุศรา เลิศภูไท การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
236 591100037 นางสาวบูรยา คําต๊ิบ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
237 591100038 นางสาวประภาพรรณ จันทร์กอง การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
238 591100040 นางสาวปัทมาภรณ์ อินถา การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
239 591100051 นายไพฑูรย์ โมเมียกู การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
240 591100052 นางสาวฟ้าลดา ท่อศิริโภควัฒน์ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
241 591100053 นางสาวมัตติกา พลสิงห์ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
242 591100056 นางสาวยอดขวัญ เจริญสุขทวีพูน การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
243 591100058 นางสาวรัตนาพร แสงศิริวงษ์ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
244 591100059 นางสาวรุ่งนภา จุฬะ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
245 591100061 นางสาวลลิดา อุปนัน การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
246 591100062 นางสาวลัดดา บรรพตจรุง การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
247 591100065 นางสาววิไล แซ่เฮ่อ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
248 591100068 นางสาวธัญญรัตน ์เกิดรื่น การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
249 591100069 นายศุภชัย ริยะเทน การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
250 591100075 นางสาวสุนิษา คีรีสุขใจ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
251 591100076 นางสาวสุปราณี กรชูโชค การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
252 591100081 นางสาวหทัยชนก ปันทะนะ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
253 591100083 นางสาวอภิสรา จี้เหียะ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
254 591100084 นางสาวอมรรัตน์ ยศคํา การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
255 601100001 นางสาวสุภิสรา คุณต๊ะศรี การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
256 601100003 นางสาวชุติมา ตนศิริ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
257 601100008 นางสาวกัญชลิการ์ ลักขณาวิศิษฎ์ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
258 601100011 นางสาวจิระพร ศักดี การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
259 601100013 นายเฉลิม แซ่หาง การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
260 601100016 นายชาตรี แซ่ว้ือ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
261 601100025 นางสาวบุษบา กุลสุพรรณรัตน์ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
262 601100026 นางสาวปนิดา ดีบาง การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
263 601100027 นายปราโมทย์ กุดนอก การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
264 601100029 นางสาวปิยภรณ์ ยอดสําอางค์ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
265 601100031 นางสาวพรธิดา กองกาย การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
266 601100032 นางสาวพัชราภรณ์ แซ่ว้ือ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
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267 601100039 นางสาวลอองดาว พ่อนา การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
268 601100042 นายวัชระชัย ใจดี การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
269 601100044 นางสาววิลาสินี พ่ัวตระกุล การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
270 601100048 นางสาวศิรินภา ปันปิน การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
271 601100050 นางสาวสิริกัญญา ยะเต็ม การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
272 601100055 นางสาวอรุณี พันทะนา การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
273 571120003 นางสาวกฤษณา คําเงิน คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
274 571120008 นางสาวจรรยพร ใจวงศ์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
275 571120025 นางสาวปรียาวดี ยองเพชร คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
276 571120026 นางสาวดารานีย์ นิมิตรศลิป์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
277 571120047 นางสาวรัชนู ฉลาดย่ิง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
278 571120050 นางสาวลักษณียา กองแสน คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
279 571120051 นายวรรธนะสิน ทิพย์ปราบ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
280 571120058 นางสาวศรัณย์พร ทานันติ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
281 571120062 นางสาวศุทธิณี พุทธเนตร คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
282 571120068 นางสาวสุนีย์ ชัยสาร คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
283 571120075 นางสาวสุรางคณา สุดเอียด คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
284 571120081 นางสาวอาทิตยาการย์ บังเมฆ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
285 581120011 นายเจษฎา กันทะดง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
286 581120017 นางสาวณัฐภรณ์ ขันแก้ว คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
287 581120028 นางสาวพรนภา อินทร์ต๊ะ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
288 581120031 นายพิภัช เฮมโนนทอง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
289 581120045 นายสุรพัศ แก้วอร่ามย่ิง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
290 591120003 นางสาวมนัสนันท์ สุริยะ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
291 591120004 นางสาวกนกนภา สุรันนา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
292 591120005 นางสาวกฤติยา อุปเสน คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
293 591120006 นายกิตติศกัด์ิ สุวรรณทา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
294 591120008 นางสาวเกวลี ญานะศรี คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
295 591120010 นางสาวขนิษฐา งามนอก คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
296 591120013 นางสาวชญานิษฐ์ กาจม คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
297 591120014 นางสาวชรินทร์รัตน์ พัฒนะวานิชน์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
298 591120019 นางสาวดลนภา อ่อนนาน คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
299 591120021 นายทรงพล วงค์เป็ง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
300 591120022 นายทัตพล มณีชัย คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
301 591120024 นายธีระวัฒน์ จันผะกา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
302 591120026 นายบุญญรัตน์ หม่ืนอินทร์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
303 591120027 นางสาวบุญพิทักษ์ คําต้ือ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
304 591120029 นางสาวปิยวรรณ ม่ันเหมาะ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
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305 591120030 นางสาวผกามาศ ทับทิมงาม คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
306 591120032 นายพงศธร แปงถายะ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
307 591120034 นางสาวพนิดา ฟองจินา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
308 591120035 นายพรชัย มงคลคลี คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
309 591120037 นางสาวพัชราภรณ์ ยานะธรรม คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
310 591120041 นางสาวมธุรดา บุตรวัง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
311 591120042 นางสาวยลดา ทะนันไชย คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
312 591120044 นางสาวโยทกา รําวง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
313 591120045 นายวรวิช ไชยยะ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
314 591120049 นางสาวศิริลักษณ ์ร่องพืช คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
315 591120053 นางสาวสุกัญญา ฟองคํา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
316 591120054 นางสาวสุจาริน เจริญสุข คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
317 591120055 นางสาวสุดารัตน์ อินต๊ะวงค์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
318 591120057 นางสาวอติกานต์ ริยะสาร คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
319 591120060 นางสาวอรุณี จิตพยัค คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
320 591120061 นางสาวนันท์สินี จันทร์นวล คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
321 601120001 นายมณฑวรรษ จันต๊ะ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
322 601120003 นายวรณัฐ แก้วคําเรือง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
323 601120006 นางสาวกนิษฐา ชุ่มใจ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
324 601120008 นางสาวกัญจน์อมล คํางาม คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
325 601120011 นางสาวจันทร์ นามคํา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
326 601120016 นายธนโชติ เม่อแล คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
327 601120023 นางสาวนัฐวดี ชื่นอารมณ์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
328 601120024 นางสาวนิฌากรณ์ คําปิน คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
329 601120029 นางสาวผกาวรรณ คําเข่ือน คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
330 601120032 นางสาวพัชริญา สุทา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
331 601120034 นางสาวพัณทิวา โยธา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
332 601120035 นายพินิจนัน กันทะสอน คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
333 601120041 นางสาวรุ่งอรุณ บุญธรรม คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
334 601120046 นายวิทวัส ดอนมูล คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
335 601120047 นายวินัย นิกุลพินิจ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
336 601120048 นางสาววิภาดา ปัญญา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
337 601120049 นางสาวศรัญญา ลามีชัย คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
338 601120050 นางสาวศศินา อินตาคํา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
339 601120054 นายสาริศ แซ่มัว คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
340 571123001 นางสาวกนกกาญจน์ ฝ่ายไธสง คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
341 571123002 นางสาวกนกกาญจน์ สุขย่ิง คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
342 571123004 นายกิตติภณ อินต๊ะสืบ คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
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343 571123005 นางสาวกุลสตรี ศรีหนูปุ้ย คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
344 571123007 นางสาวชนัญธิดา ยารังษี คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
345 571123008 นางสาวจันจิรา แสนใจ คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
346 571123016 นางสาวธนันชนก ศูนย์กลาง คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
347 571123022 นายพงศ์พัฒน์ ตาแปง คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
348 571123036 นางสาววารุณี รุ้งดี คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
349 571123039 นางสาวเศรษฐินี มูลศรี คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
350 571123049 นางสาวอภิครา มาลัย คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
351 571123050 นางสาวอรทัย มาไกล คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
352 571123052 นายอรรถพล ปิยะลังกา คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
353 591123002 นางสาวกรรณิการ์ กัลยา คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
354 591123004 นายเกียรติศักด์ิ ฟ้าแลบ คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
355 591123006 นายเขมราช ขอร้อง คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
356 591123009 นายจรณินทร์ หลวงต่างใจ คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
357 591123011 นางสาวชนากานต์ เงาศรี คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
358 591123012 นางสาวชนิกานต์ ผิวผาด คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
359 591123013 นางสาวชนิภรณ์ บัวแก้ว คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
360 591123015 นางสาวฐานิต โพธิปันรังษี คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
361 591123016 นางสาวฐิติพร ดอนคาํ คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
362 591123018 นางสาวณิชชยนันท์ หอมผล คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
363 591123025 นางสาวนริศรา ปัญโญ คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
364 591123027 นางสาวปิยฉัตร สมรวย คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
365 591123028 นายปิยะพงษ์ มะโนวรรณ คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
366 591123029 นางสาวปิยารัตน์ นันเนิ้ง คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
367 591123034 นางสาวรัตนา แซ่โซ้ง คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
368 591123036 นายวัชรินทร์ อําขํา คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
369 591123038 นางสาววิภาภรณ์ แซ่จาง คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
370 591123042 นางสาวสนิลา ศรีนะการ คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
371 591123044 นายสิทธิชัย อินทกาสุน คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
372 591123051 นางสาวสุภาภรณ์ คําม่ัน คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
373 591123053 นางสาวสุมิตรา มลิวัลย์ คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
374 591123054 นางสาวสุวนันท์ ศรีเงิน คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
375 591123056 นางสาวอรอุมา ใจ๋ใจ คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
376 591123057 นายอาทิตย์ ธรรมชยังกูร คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
377 591123061 นายธนายุทธ จันทะโคตร คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
378 601123001 นางสาวกมลชนก กันทะวงค์ คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
379 601123004 นางสาวกัณญภัสน์ บางย้ิม คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
380 601123005 นางสาวเกศริน วงค์เมืองมา คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
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381 601123015 นางสาวธนิษฐา แสนแก้ว คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
382 601123018 นางสาวนริสา วจนะผาสุข คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
383 601123025 นางสาวพรพิมล วิชัยวงค์ คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
384 601123029 นางสาวพิมพ์ฝัน มหาพราหมณ์ คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
385 601123036 นางสาวศิริรัตน์ วิชัยยา คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
386 601123040 นางสาวสุดารัตน์ เลาหลื่อ คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
387 601123045 นางสาวอารีรัตน์ อุดน้ํา คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
388 601123048 นางสาวอุรารัก เบาใจ คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
389 571128011 นางสาวจุฑามาศ ชําหา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
390 571128018 นางสาวณิชกานต์ ช่างไม้ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
391 571128079 นางสาวอรอุมา ไชยชิน ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
392 581128001 นางสาวชุติมา นุพอ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
393 581128002 นางสาววิไลวรรณ พนมไพร ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
394 581128006 นางสาวแพรวเพชร วงษ์โต้ง ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
395 591128001 นางสาววราภรณ์ อยู่อินทร์ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
396 591128002 นางสาวสวรส หิงประโคน ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
397 591128007 นางสาวกัลยา ใฝ่รุ่งโรจน์ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
398 591128008 นางสาวกุลนันทน์ ปัถวี ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
399 591128009 นางสาวเกสรา เพ็ชรเอี่ยม ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
400 591128012 นางสาวจินตปาตี ธรรมบุตร ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
401 591128014 นางสาวจุฑามาศ จันทรา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
402 591128017 นางสาวณัฏฐณิชา แสงล้ําเลิศ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
403 591128025 นางสาวน้ําฝน จิตรนาริญ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
404 591128028 นายประกฤษฎิ์ ดวงสนิท ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
405 591128029 นางสาวปรัชปรีญา กันทะวงค์ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
406 591128031 นางสาวปานจุรี อุดมพนาไพร ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
407 591128032 นางสาวปานตะวัน แก้วพิลา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
408 591128033 นายปิยะพล ปินทอง ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
409 591128034 นายพงศ์พล บุตรสําราญ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
410 591128035 นายพงษ์พัฒน์ สุทธวงค์ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
411 591128038 นางสาวพัชรพร ไชยอาม ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
412 591128039 นางสาวพัชราภรณ์ ต้าวมูล ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
413 591128042 นางสาวภิรัญญา คําป้อม ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
414 591128044 นางสาวเมวดี วรศรี ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
415 591128046 นางสาววรารัตน์ ยะธะนะ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
416 591128048 นางสาวศุทธนุช ก้างยาง ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
417 591128052 นางสาวสุนิสา ไชยสถาน ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
418 591128054 นางสาวสุภาพร เพชรกลางไพร ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
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419 591128057 นางสาวอรรยา ทาซาว ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
420 591128061 นางสาวกาญจนา ลักษมงคล ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
421 591128063 นางสาวฐิติกา ธรรมยา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
422 591128064 นางสาวณัชชาวดี แพงพงา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
423 591128065 นางสาวธัญวรัตม์ รวมสุข ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
424 591128068 นางสาวปรารถนา อ่วมหมี ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
425 591128072 นายเอกพันธ์ ทําทาน ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
426 601128002 นางสาวจารุมน ตาสาย ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
427 601128009 นายคันธารัตน์ ใจอินถา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
428 601128013 นายณัฐภูมิ มาแว่น ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
429 601128014 นายณัฐวุฒิ กิติโกศล ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
430 601128017 นางสาวณิชารีย์ คงเกิด ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
431 601128018 นางสาวเตือนใจ ทรายกนกธารา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
432 601128020 นางสาวธันยมัย สาริวงค์ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
433 601128022 นายธีรภัทร ภิระจันทร์ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
434 601128024 นางสาวนฤมล มาละวรรณา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
435 601128025 นางสาวนัฐธิดา มณีอินตา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
436 601128026 นางสาวนีรนุช ทะนันไชย ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
437 601128028 นายประวิทย์ ศรชัยปัญญา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
438 601128029 นางสาวประวีณา อินเทพ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
439 601128030 นางสาวปราวีณ จินา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
440 601128032 นางสาวปัญญาพร จ๋อมอ๊อด ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
441 601128034 นางสาวพศิกา กุณา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
442 601128035 นางสาวพิชชาภรณ์ ผัดอ่ิน ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
443 601128036 นางสาวพิมผกานต์ แซ่เล่า ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
444 601128037 นางสาวพิมลวรรณ แซ่ลี่ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
445 601128040 นางสาวมนัสวี เชื้อสะอาด ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
446 601128041 นางสาวรัตติกาล หัตถา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
447 601128042 นางสาววรรณิดา วารินทร์ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
448 601128043 นางสาววรวรรณ พานแก้ว ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
449 601128044 นางสาววรัญญา สุกันธา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
450 601128046 นางสาววารุณี แซ่ลี ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
451 601128047 นางสาวศศิธร ไชยสถาน ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
452 601128054 นางสาวโสภี ธรรมวงค์ ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
453 601128056 นางสาวอัญชลี ไชยคํา ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
454 601128058 นางสาวเอมมิกา ยอดแก้ว ชีววิทยา คณะครุศาสตร์
455 581150020 นายณัฐพล สุยะเสาร์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
456 591150004 นายกิตติพงษ์ ไชยลังการ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
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457 591150005 นายกิตติศักด์ิ คําลือกาศ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
458 591150010 นายจรินทร์ แช่มปากเพรียว พลศึกษา คณะครุศาสตร์
459 591150015 นางสาวจารุวรรณ พรมรักษา พลศึกษา คณะครุศาสตร์
460 591150020 นายชิษณุพงศ์ เครือธิ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
461 591150028 นายณัฐวุฒิ โยพนาศักด์ิ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
462 591150035 นายธีระพงศ์ ทับถมยา พลศึกษา คณะครุศาสตร์
463 591150043 นายบรรพกิจ พรหมณี พลศึกษา คณะครุศาสตร์
464 591150045 นางสาวประภัสสร บุญค้ํา พลศึกษา คณะครุศาสตร์
465 591150055 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีเจริญ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
466 591150057 นายภาณุวัฒน์ ดวงมูล พลศึกษา คณะครุศาสตร์
467 591150061 นางสาวมณีรัตน์ ปงสุภา พลศึกษา คณะครุศาสตร์
468 591150065 นายเมธิชัย ใจมาเชื้อ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
469 591150070 นายวงศพัทธ์ เครือยะ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
470 591150073 นายวิทยา อาซอง พลศึกษา คณะครุศาสตร์
471 591150074 นางสาวศิรินภา อ่ินคํา พลศึกษา คณะครุศาสตร์
472 591150075 นางสาวศิริพร แลสันกลาง พลศึกษา คณะครุศาสตร์
473 591150076 นางสาวศุภาวรรณ สมฤทธ์ิ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
474 591150080 นางสาวสุดารัตน์ มีบุญ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
475 591150081 นายสุภวัทน์ เทพนิล พลศึกษา คณะครุศาสตร์
476 591150085 นายอนุกุล รักแม่ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
477 591150086 นายอภิโชติ วงค์ปัญญา พลศึกษา คณะครุศาสตร์
478 591150088 นายอรรณพ กันทะเนตร พลศึกษา คณะครุศาสตร์
479 591150095 นายสมพร จงน้อย พลศึกษา คณะครุศาสตร์
480 591150097 นางสาวอรนภา ฝอยทอง พลศึกษา คณะครุศาสตร์
481 601150001 นายนพดล แจ้งสว่าง พลศึกษา คณะครุศาสตร์
482 601150004 นางสาวสุกัญญา สาลีธรรม พลศึกษา คณะครุศาสตร์
483 601150011 นายจิรภัทร แปงปัน พลศึกษา คณะครุศาสตร์
484 601150012 นางสาวฉัตรฤดี ดอกคํา พลศึกษา คณะครุศาสตร์
485 601150017 นายชัยนันท์ ลําปาง พลศึกษา คณะครุศาสตร์
486 601150019 นายฐิติพันธ์ุ ดวงทิพย์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
487 601150020 นายณรงคเ์ดช แสวงผล พลศึกษา คณะครุศาสตร์
488 601150021 นายณัฐพล สุดชาติ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
489 601150024 นายถิรวัฒน์ เวียงลอ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
490 601150028 นางสาวธนัญญา กันต๊ิบ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
491 601150030 นางสาวธัญพิชชา เมืองคํา พลศึกษา คณะครุศาสตร์
492 601150045 นายวรวุฒิ ธรรมธิ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
493 601150047 นายวิกาวี ชัยอารีย์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์
494 601150055 นายอธิวัฒน์ อินออน พลศึกษา คณะครุศาสตร์
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495 601150056 นางสาวอรกมล ทองคํา พลศึกษา คณะครุศาสตร์
496 591144002 นางสาวขวัญชนก รู้กายา ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
497 591144004 นางสาวจารุพรรณ สันถนอม ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
498 591144005 นางสาวจิราพร แก้วคําแก้ว ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
499 591144008 นายณัฐวุฒิ แสนสุข ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
500 591144009 นางสาวธัญลักษณ์ ก้อนคํา ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
501 591144010 นางสาวนรินทร อินทร์ชน ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
502 591144013 นางสาวนารีนาฏ ตันกุล ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
503 591144014 นางสาวนิธิชา ไชยวุฒิ ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
504 591144015 นางสาวนุชวรา สุขคําฟอง ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
505 591144018 นางสาวปานตะวัน ศรีคัมภีร์ ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
506 591144028 นางสาวสริยา จันนา ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
507 591144030 นางสาวสิริธนา ปัญญาวัย ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
508 591144031 นางสาวสุทธิดา สุขสถาน ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
509 591144037 นายอภิสิทธ์ิ อินแดง ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
510 591144039 นางสาวอินทิรา ไชยชมภู ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
511 591144041 นางสาวกุลนันทน์ วาดวงค์ยศ ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
512 591144045 นางสาวชนิตรา แก้วดํา ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
513 591144047 นางสาวชีวัน แซ่ท่อ ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
514 601144001 นายกตัญญู เกสรกติกา ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
515 601144002 นางสาวกาญจนา ปัญญาไว ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
516 601144003 นายกิตติกร เตชะ ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
517 601144004 นางสาวกิตติกานต์ ขันสุธรรม ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
518 601144010 นางสาวดวงพร ผวิเขียว ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
519 601144012 นายธนวิชญ์ กานันตา ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
520 601144016 นายนฤพนธ์ ใจเย็น ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
521 601144017 นางสาวนัทชา สมศรี ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
522 601144020 นายพงศกร บุญวงค์ ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
523 601144023 นางสาวภัคจิรา กันคํา ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
524 601144028 นางสาววิยะดา วงศ์พิทักษ์วรกุล ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
525 601144029 นางสาววิไลภรณ์ เขียนนอก ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
526 601144031 นายวุฒิไกร ไชยราช ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
527 601144035 นางสาวสุทธิดา นะวะยศ ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
528 601144036 นางสาวสุพรรณษา อินเรือน ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
529 601144037 นางสาวอรจิรา ผูกชอบ ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
530 571166086 นางสาวอภิสรา ไชยยะ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
531 591166001 นางสาวศิริอาภา ถูหลงเพีย ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
532 591166002 นางสาวกนกพร ปิงเมือง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
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533 591166003 นายวัชรพล ร่องศักด์ิ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
534 591166012 นางสาวเกศรินทร์ แสนคําหล่อ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
535 591166014 นางสาวจตุรพร เดชา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
536 591166015 นางสาวจินดารัตน์ บุญเกตุ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
537 591166020 นางสาวเจนจิรา หอมนาน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
538 591166021 นางสาวเจนจิรา หาญกุล ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
539 591166024 นางสาวญาดา นาคะดํารงวรรณ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
540 591166025 นางสาวณัฐณิชา กลิ่มสุข ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
541 591166026 นางสาวณัฐนิช ทาเสน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
542 591166027 นายณัฐพล ใจคํา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
543 591166028 นายณัฐพล พรมตัน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
544 591166030 นางสาวณิชารีย์ บญุของ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
545 591166031 นางสาวดวงทิพย์ ดวงมะลิ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
546 591166032 นางสาวดวงหทัย จักขุ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
547 591166034 นางสาวทิพารมย์ บัวระภา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
548 591166036 นางสาวธนพร ชายแก้ว ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
549 591166037 นายนรานนท์ ร่องแก้ว ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
550 591166040 นางสาวนัทติยากร ตะละมา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
551 591166042 นายนันทวัฒน์ คนหลัก ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
552 591166047 นางสาวปิติมา แสงศุภจันทรา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
553 591166053 นายภาณุพงศ์ ชอบจิตร ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
554 591166060 นางสาวมิริพร พรมถานา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
555 591166063 นางสาววงศ์เทียมจันทร์ ทุมแก้ว ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
556 591166064 นางสาววริษา ภิวงค์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
557 591166075 นางสาวสุพัชรี ธิลา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
558 591166077 นางสาวสุภาวรรณ อ่อนนวล ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
559 591166081 นางสาวอรนภา จักจุ้ม ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
560 591166082 นางสาวอรยา กันทะเนตร ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
561 591166085 นางสาวอังคณา บุญมา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
562 591166088 นางสาวอัชชนา ศรีแก้ว ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
563 591166089 นางสาวอารีรัตน์ แก้วศรีลา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
564 591166093 นางสาวจารุวรรณ ถ่ินปา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
565 591166096 นางสาวธิติยา ลก ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
566 591166097 นางสาวมาลิสา สนวิเศษณ์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
567 601166004 นางสาวอรธิตา เป็งชิต ภาษาไทย คณะครศุาสตร์
568 601166005 นางสาวสุกัญญา ตาดเต่ิง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
569 601166006 นางสาววิลาสินี ม่ิงขวัญ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
570 601166008 นางสาวกรรณิการ์ ทรงจําปา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
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571 601166011 นางสาวกัลญา แข่งขัน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
572 601166012 นายกิตติศักด์ิ ชัยยาสิทธ์ิ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
573 601166015 นางสาวจิราพร ศรีออน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
574 601166016 นางสาวจิราภรณ์ ไชยวงค์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
575 601166019 นายณัฐภัทร วงศ์สุวรรณ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
576 601166020 นายธนกร ดอนมูล ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
577 601166022 นางสาวธัญญารัตน์ เหล่ารินทอง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
578 601166030 นายบรพัฒน์ กาต๊ิบ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
579 601166032 นางสาวบุตรศราคํา พงษ์จิตภักดี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
580 601166035 นายพงษ์ระวี ตาน้อย ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
581 601166036 นางสาวพรพิมล สนุันสา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
582 601166037 นางสาวพรศิริ เรืองไชยชนะ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
583 601166039 นางสาวพิทยา พรรดา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
584 601166043 นางสาวรสสุคนธ์ วงค์แสนศรี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
585 601166044 นางสาวรุ่งทิพย์ ธิมงคล ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
586 601166045 นางสาวรุ้งสินี ปีกด้วง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
587 601166048 นางสาววริศรา กรสวรรค์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
588 601166050 นางสาวศิถีธร สุภา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
589 601166052 นางสาวศิริยาภรณ์ จัดแจง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
590 601166056 นางสาวสุวิมล ชัยเลิศ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
591 601166057 นางสาวหยาดดาว บัญญัติ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
592 571153013 นางสาวจารุพิชญา ดวงปิก ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
593 571153014 นายจิรพนธ์ ฤทธ์ิจอหอ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
594 571153019 นางสาวชลฤนาท ประทุมมา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
595 571153065 นางสาวศิริกัญญา ฟองแก้ว ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
596 571153075 นางสาวสุพรรษา พิทักษ์วิทยากุล ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
597 581153036 นางสาวแพรพรรณ ปานาที ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
598 581153043 นางสาววัชราภรณ์ ยศใจ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
599 591153004 นางสาววรัญญา หน่อจันทร์แก้ว ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
600 591153007 นางสาวกัญญาวีร์ เวียงมูล ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
601 591153008 นางสาวกัลยาณี คําแก้ว ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
602 591153010 นายคณาวุฒิ มูลทาศรี ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
603 591153012 นางสาวชนิดา นามวงค์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
604 591153015 นางสาวณัฐติยา ตาแก้ว ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
605 591153017 นางสาวทิชากร วงค์ชัย ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
606 591153018 นางสาวทินประภา หมอป่า ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
607 591153020 นายธนรัชต์ วรสุวรรณาภรณ์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
608 591153023 นางสาวนัจนันท์ ไชยมงคล ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
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609 591153034 นางสาวเปนไท เกตุหิรัญ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
610 591153035 นายพงศ์ภัค อินตา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
611 591153039 นายพิทักษ์ จักร์แก้ว ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
612 591153049 นางสาววชิญานันท์ พรมแบน ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
613 591153050 นางสาวศรุตา จิตนารินทร์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
614 591153055 นางสาวสุภาพรรณ์ แซ่ลิ่ว ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
615 591153056 นางสาวเสาวนิตย์ กาโน ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
616 591153057 นางสาวหัทยา เมืองมูล ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
617 591153058 นายอนุสรณ์ วงเวียน ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
618 591153060 นายอานนท์ จุมปาดี ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
619 601153004 นางสาวอรณิชา นภัสรพี ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
620 601153008 นางสาวอรนัฏ ขัดคํา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
621 601153016 นางสาวฐิติรัตน์ วันดี ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
622 601153019 นางสาวทักษิณา สุริยวงค์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
623 601153020 นางสาวธัญลักษณ์ ยอดอ้อย ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
624 601153024 นายปฏิภาณ ภาชนะ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
625 601153026 นางสาวปนิกกา สุมะโน ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
626 601153028 นางสาวปวีณา นรา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
627 601153032 นางสาวพิมพกา คําหล้า ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
628 601153047 นางสาวสโรชา ดอนไฟ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
629 601153051 นางสาวสทุธิชา สะอาดล้วน ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
630 601153052 นางสาวสุภัสสร ทิพย์อุบล ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
631 601153055 นางสาวโสภิดา บานเย็น ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
632 601153058 นางสาวอรจิรา นภัสรพี ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
633 581161025 นายธีรเจต ยาราช วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
634 581161045 นางสาวสุชาดา คิดดี วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
635 581161053 นางสาวอรทัย ขัดสีแสง วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
636 591161003 นายอนุชา เป็งยาวงค์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
637 591161004 นางสาวกัญญาณัฐ จินะสาม วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
638 591161006 นางสาวศศิณา มาไกล วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
639 591161008 นางสาวกัญชพร พรมเขียว วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
640 591161010 นายณัฏฐ์ จันทร์แดงตระกูล วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
641 591161011 นางสาวจรียา แซ่ลี วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
642 591161012 นางสาวจิตต์ลัดดา กุลจนุช วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
643 591161013 นางสาวจีราภรณ์ โพธิยะ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
644 591161014 นางสาวเจนจิรา ลือชา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
645 591161021 นายธนวัฒน์ ธิวงค์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
646 591161022 นางสาวธมลวรรณ แสนชั่ง วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
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647 591161023 นางสาวธัญญาภรณ์ วงศ์ราษฎร์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
648 591161024 นางสาวธารารัตน์ เต็มจิต วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
649 591161025 นายนราวิชญ์ ใหม่นา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
650 591161027 นางสาวนารีรัตน์ แซ่ใหม่ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
651 591161029 นางสาวปฏิญาพร อริยา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
652 591161031 นางสาวปัทมาวดี อุปะละ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
653 591161032 นางสาวปาริชาติ เนตรสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
654 591161034 นางสาวพัชรี แซ่หาญ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
655 591161036 นางสาวภรลักษณ์ ยาวิเลิง วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
656 591161037 นางสาวมาลินี อ่อนภักดี วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
657 591161039 นางสาวรัตติกาล อินต๊ะ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
658 591161041 นางสาววราภรณ์ เทินสะเกตุ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
659 591161042 นางสาววิจิตรานุช พรมเกษา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
660 591161043 นางสาววิภาวดี มูลประเสริฐ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
661 591161044 นางสาววิมลรัตน์ แก้วประเสริฐ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
662 591161046 นางสาววิราสินี ทะอินทร์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
663 591161047 นางสาวสายสุนย์ี สุขสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
664 591161049 นางสาวสิรีธร ดอนชัย วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
665 591161050 นางสาวสุกัลยา ทุมทา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
666 591161052 นางสาวสุทธิดา วันจันทร์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
667 591161054 นางสาวสุภาวดี แก้วเมืองกล วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
668 591161056 นางสาวอธิชา กลิ่นหอม วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
669 591161057 นายอนุวัตร อูบคํา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
670 591161058 นางสาวอริญญา ทาพู่น วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
671 591161060 นางสาวอาทิตยา ปวนสิงห์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
672 591161061 นางสาวธนวรรณ กันทะดง วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
673 601161001 นางสาวสุนิพันธ์ มหายศ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
674 601161002 นางสาวจิระดา แซ่คํา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
675 601161003 นายภานุพงศ์ มาเกิน วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
676 601161004 นายธนวิชญ์ แสงเมือง วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
677 601161005 นางสาวกัญญารัตน์ เพตะกร วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
678 601161008 นางสาวกรรณิการ์ แก้วภิรมณ์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
679 601161010 นางสาวกิตติยา รู้ยาม วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
680 601161015 นางสาวจรรยา วงไฟสว่าง วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
681 601161016 นางสาวจิตติมา เข่ือนแก้ว วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
682 601161017 นางสาวจิตราพร ก๋องจัน วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
683 601161018 นางสาวเจนจิรา จันทร์นวล วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
684 601161020 นางสาวช่อผกา กันทาเดช วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
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685 601161022
นางสาวณฏฐชญาภา จรกุลชย
นพกร

วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
686 601161023 นางสาวณัฐสุดา ใจลังกา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
687 601161025 นางสาวทิพย์ภาวี ธรรมนิยาม วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
688 601161026 นางสาวธนพร ของดีงาม วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
689 601161028 นางสาวธัญญรัตน์ อินทํา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
690 601161030 นายนพนันท์ เอ่ียมสะอาด วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
691 601161031 นางสาวนภาพร ศรีคํา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
692 601161034 นางสาวปรางค์ทิพย์ สิงห์สีโว วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
693 601161035 นางสาวพรพิมล ดวงใจ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
694 601161036 นายพัชรพล แสนกัน วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
695 601161037 นางสาวภาณุมาศ เวียงแปด วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
696 601161038 นางสาวรวินท์นิภา ปราศัย วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
697 601161042 นางสาววิณัฐญา รินเท่ียง วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
698 601161043 นางสาวศศิณา หม่ืนลาง วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
699 601161046 นางสาวศิริพูน พระวงศ์คํา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
700 601161047 นายศุภกานต์ หม่ือแล วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
701 601161051 นายสากล ปันหมู วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
702 601161052 นางสาวสาวิตรี สาระคาม วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
703 601161053 นางสาวสินีนาถ ขัดศิริ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
704 601161054 นางสาวสิรณิชา กิลัย วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
705 601161056 นายสุทิวัส จันทร์ต๊ะ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
706 601161057 นางสาวสุพัตรา ขวัญใจ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
707 601161059 นางสาวโสรญา ภาระจํา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
708 571171086 นางสาวออรญา ไชยชิน สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
709 581171024 นางสาวนลินนิภา ปั๋นจา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
710 591171003 นางสาวสุภานันท์ งิ้วผา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
711 591171005 นางสาวกรกนก อินต๊ะลือ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
712 591171007 นายก้องเกียรติ เกียรติโสภา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
713 591171009 นายคมกฤช ปินคํา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
714 591171011 นางสาวจิราภา ไชยมงคล สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
715 591171016 นางสาวช่อผกา อินเกตุ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
716 591171017 นายชัชวาล ทวีพนารักษ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
717 591171018 นายชาญชัย เลานันท์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
718 591171022 นายณัฐวุฒิ เนตรเมืองมา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
719 591171024 นายทินกร ตาสาย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
720 591171025 นางสาวทิพวรรณ ทองดี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
721 591171028 นางสาวธัญพิชชา สิงห์หา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
722 591171031 นายนิตินันท์ ประทิศ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

หน้า 19/47



ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ
รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) ประเภท รายเก่ามหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561

723 591171034 นางสาวปณัฐดา ทรายวิชัย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
724 591171037 นางสาวปริศนา สาระวรรณ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
725 591171039 นางสาวปิยกาญ ปัญญาวงค์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
726 591171047 นายภานุวัฒน์ สารเสวก สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
727 591171052 นางสาวศศิธร ปัญญาบุญ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
728 591171054 นางสาวศิริพร เพชรเขมา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
729 591171055 นางสาวศุภกานต์ บัติแก้ว สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
730 591171058 นางสาวสิริภาภรณ์ ปุกคํา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
731 591171059 นางสาวสุชาดา ก้อนทองไทย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
732 591171060 นางสาวอินทิรา ไชยลังกา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
733 591171061 นายเฉลิมพล วงค์ศรี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
734 591171063 นางสาวนัชชา เรือนแปง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
735 601171003 นางสาวพิมพ์ผกา พรมณี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
736 601171006 นางสาวนรินทร์ลักษณ์ นักหล่อ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
737 601171010 นายกฤตย์ คานาซาวา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
738 601171012 นายคณาทิป ชัยลังกา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
739 601171015 นางสาวจันทมณี เลิศสม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
740 601171016 นางสาวจุฬาลักษณ์ นันตา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
741 601171020 นายชาคร ลาํเจียกวิสัย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
742 601171021 นายชาญณรงค์ จอมปัญญา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
743 601171024 นายณัฐพล ชัยเฉพาะ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
744 601171027 นายธนิชสร กวนสีลา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
745 601171028 นางสาวธัญจิรา ญาโน สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
746 601171029 นางสาวธารีญา เขจร สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
747 601171037 นางสาวบุญทิวา ธํารงค์สัตย์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
748 601171038 นางสาวบุษกร อภิธรรมพงศ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
749 601171039 นางสาวปิยธิดา ธิการ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
750 601171040 นายพงศกร พรหมดวงศรี สงัคมศึกษา คณะครุศาสตร์
751 601171045 นายภัคพงษ์ ศรีบุตร สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
752 601171046 นายภาณุพันธ์ กิติสาร สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
753 601171047 นายภีรพัฒน์ ชัยทานี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
754 601171048 นายรวิพล ต่างใจ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
755 601171050 นางสาววอลัดดา แซ่เต๋ิน สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
756 601171051 นายวิชัย เชอหม่ือกู่ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
757 601171056 นางสาวสุดารัตน์ จักรบุตร สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
758 601171058 นางสาวอรสา โลกคําลือ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
759 601171059 นางสาวอวัศยา พิลาไลย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
760 591177007 นายธีรพงษ์ แก้วมา อุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์
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761 591177010 นายปัณณทัต จันทร์สุข อุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์
762 591177011 นายพิพัฒน์ พลหาญ อุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์
763 591177012 นายรัฐพงศ์ ใฝ่ใจความรู้ อุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์
764 591177013 นายลิขสิทธ์ิ ใจอ่อน อุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์
765 591177015 นางสาววิชุดา สิทธิมงคล อุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์
766 591177019 นายเอกราช เสาร์แก้ว อุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์
767 591788002 นางสาวกนกวรรณ นฤคนธ์ ภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์
768 591788004 นางสาวกวินทรา คําภิระแปง ภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์
769 591788062 นางสาวดารินทร์ พรมกาวี ภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์
770 601788045 นางสาวอวยพร คงพิริยะนันท์ ภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์
771 581755100 นายสาโรจน์ บุษยามาศ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
772 591755003 นางสาวกรวิกา ยะฟู ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
773 591755004 นายกฤษฎา ภูมิเลิศ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
774 591755007 นางสาวกันยารัตน์ แสงงาม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
775 591755009 นางสาวเกวลิน คําแก่น ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
776 591755022 นางสาวฐาปนี พิทักษ์เปรมกมล ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
777 591755023 นายณัฐชัย จีรไพศาล ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
778 591755032 นางสาวนันทนา ตุ้ยสี ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
779 591755037 นางสาวนุจรี หล้าปา ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์
780 591755042 นางสาวประทินญา สิทธิฟอง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
781 591755044 นางสาวปรารถนา โคนัก ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
782 591755051 นายพิทักษ์ สุภา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
783 591755053 นางสาวเพียงวดี อู๋เมืองคํา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
784 591755059 นางสาวรัตชีนี สุวรรณคํา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
785 591755060 นางสาวรัตนาพร แข่งขัน ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
786 591755068 นางสาวศศิวลัย ฟองคํา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
787 591755084 นางสาวอรอนงค์ ทากาศ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
788 591755094 นางสาวเจตสุดา ดวงต๋า ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
789 591755098 นางสาวทัตพิชา รู้ทํานอง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
790 591755099 นายธนโชติ สูนศรี ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
791 591755100 นายนนทิยุต เทียนไทย ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
792 591755109 นางสาววรุณรัตน์ เฟ่ืองเงิน ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
793 601755010 นางสาวชนาพร เวียงนิล ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
794 601755039 นางสาวพรนภา สุยะพรหม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
795 601755056 นางสาววราวรรณ ไชยเทพ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
796 601755058 นางสาววิภารัตน์ ทองศิริประเสริฐ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
797 601755079 นางสาวสุมาลี ชมมาลัย ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
798 581700066 นางสาวณัฐนรี ธนูสาร ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์

หน้า 21/47



ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ
รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) ประเภท รายเก่ามหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561

799 581700086 นางสาวธัญพิชชา บัวแก้ว ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
800 581700167 นางสาวฤทธิพร เด่นคีรีรัตน์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
801 581700262 นางสาวอําพร นิพัทธ์สกุล ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
802 581700298 นางสาวนภาพร มะโนวงค์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
803 591700008

นางสาวกาญจนาพร ยงยนเจรญ
กิจ

ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
804 591700015 นางสาวเกศรินทร์ จันทร์หอม ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
805 591700047 นางสาวณัฐธิดา แซ่ว่าง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
806 591700109 นายเพชร ลีภัทรากุล ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
807 591700115 นางสาวภัทรา แก้วสนธิ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
808 591700136 นางสาววราภรณ์ ยอดมณีบรรพต ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
809 591700151 นางสาววิไลลักษณ์ แซ่ย่าง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
810 591700157 นายศักด์ิศรี แซ่ท้อ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
811 591700173 นายสิทธินนท์ ชีววิริยะกุล ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
812 591700182 นางสาวสุภาณี พงษ์สิทธ์ิคัมภีร์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
813 591700187 นายสุรศักด์ิ เชอมือ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
814 591700200 นายอนุสอน แซ่มัว ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
815 591700236 นางสาวพรสวรรค์ นภาจารี ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
816 601700018 นางสาวจิตรทิวา เตียนต๊ะนันท์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
817 601700142 นางสาวสิริลักษณ์ แซ่ย้าง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
818 601700189 นางสาวณัฐธิดา นาจีน ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
819 601700192 นางสาวธัญญารัตน์ อินต๊ะเข่ือน ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
820 601710043 นางสาวอารียา ปันทะนู ภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
821 581799009 นางสาวเจียมจิต ร่มพนาธรรม ภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์
822 581799032 นางสาวปริตตา แสงศรีจันทร์ ภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์
823 581799054 นางสาววิชชุดา มาเยอ ภาษาญ่ีปุ่น คณะมนุษยศาสตร์
824 591799037 นายมนุเชษฐ์ วิเศษคํานึง ภาษาญ่ีปุ่น คณะมนุษยศาสตร์
825 581749089 นางสาวภัทรธมน แซ่จ๋าว ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์
826 581749107 นางสาววราภรณ์ นะทอ ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์
827 581749110 นายธนวัน ดรัลธันยกร ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์
828 581749111 นางสาววาริกา จาวศิริพงศ์ ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์
829 581749158 นางสาวสิริณัฎฐ ์อินต๊ะวิกุล ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์
830 591749001 นางสาวกชพรรณ สุนทร ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์
831 591749003 นางสาวกนกพร บุญโยธา ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์
832 591749011 นางสาวขนิษฐา เท่ียงทุ่ง ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์
833 591749026 นางสาวนริศรา ยังเจริญ ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์
834 591749028 นายนัทธพงศ์ สุขพันธ์ ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์
835 591749058 นางสาววาณิชรดา จินดาภัทรา ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์
836 591749062 นางสาวสุณิทรา วงศ์เรือง ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์
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837 591749066 นางสาวอภิรดี อิสรียากุล ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์
838 591749068 นางสาวอริศรา สุนันตา ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์
839 591749071 นายกชกร แสงศรีจันทร์ ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์
840 591749074 นางสาวฐิตินันท์ หลักคํา ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์
841 591749080 นางสาวเกณิกา กระสินธ์ุสุขสันต์ ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์
842 601749018 นายฐาปนพงษ์ ชัยบุญศรี ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์
843 601749020 นางสาวณัฐชา ยาดี ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์
844 601749036 นายธนา ทองนํา ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์
845 601749076 นายพิพัฒน์พงศ์ เปล่งใส ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์
846 601749125 นางสาวอารียา บุญเป็ง ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์
847 581750024 นางสาวนราพร แซ่เห้อ ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
848 581750044 นายรัชชานนท์ ไฝคํา ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
849 581750054 นางสาวศิริพร บํารุงผดุงกิจ ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
850 581750111 นางสาวพัชรพร มะโนวรรณ์ ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
851 591750002 นางสาวกมลชนก กองต๊ิบ ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
852 591750008 นางสาวจารุวรรณ กันทา ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
853 591750018 นางสาวธัญญารัตน์ ครึ่งธิ ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
854 591750022 นางสาวประภาดา จันย่น ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
855 591750025 นางสาวปาริชาต นายมี ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
856 591750041 นางสาวรุ่งไพริน ต้ังจิตเสริมสกุล ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
857 591750042 นางสาวลัดดา อินเทพ ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
858 591750065 นางสาวนรินทร์ทร สุขัง ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
859 591750067 นายนฤดม บุญมารักษ์ ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
860 611750029 นางสาวธัญชนิต เกตุแก้ว ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์
861 581753044 นางสาวธนาภรณ์ ไชยวุฒิ ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
862 581753064 นางสาวปลายฟ้า กล้าเกิด ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
863 581753078 นางสาวแพรทอง เทพเท่ียง ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
864 591753002 นางสาวกัญญาณี ใจธนะ ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
865 591753006 นางสาวจิราพร ขันแก้ว ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
866 591753007 นายจีระศักด์ิ ดวงสุข ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
867 591753010 นางสาวฐิตินันท์ คําจริยา ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
868 591753014 นางสาวนฤศิยา ขัดผัด ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
869 591753016 นางสาวนิรชา คําลือ ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
870 591753025 นางสาวพิมพ์เดือน แซ่มัว ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
871 591753043 นางสาวชนกนันท์ ขันแข็ง ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
872 601753002 นางสาวกมลทิพย์ คําแหง ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
873 601753014 นางสาวเจนจิรา ร้องขันแก้ว ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
874 601753020 นางสาวณริสสา ปั๋นตา ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
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875 601753022 นายณัฐนันท์ สุริยา ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
876 601753038

นางสาวประกายดาว มสรณะ
ศาสตร์

ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
877 601753054 นางสาวรัชนู อโนขัติ ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
878 601753064 นางสาวสกาวเดือน พ่อนา ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
879 601753094 นางสาวชนิสรา กันภาสุ ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
880 601753095 นายฐิติพงษ์ พรหมสวัสด์ิ ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
881 581795005 นางสาวกาญจนา พญาใจ การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
882 581795057 นายธเนศ ยศดี การจดัการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
883 581795085 นางสาวปภาวี ผลกล้วย การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
884 581795097 นางสาวพรรณ์วิภา นะตา การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
885 581795141 นางสาวสริตา ก๋าใจ การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
886 581795144 นายสิทธิโชค เพชรพันธ์ การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
887 581795163 นางสาวอาทิตยา พฤษาชาติ การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
888 581795165 นายเอกรัฐ ใจวงค์ การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
889 581795192 นางสาวเพ็ญศิริ คําอ้าย การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
890 581795198 นายวรภัทร สิทธิแสน การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
891 581795210 นายอัฑฒ์ อัมพวัน การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
892 581795216 นางสาวมานี ปงกันคํา การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
893 591795004 นางสาวกรกช แว่นแคว้น การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
894 591795013 นายการุณ บกบ่อง การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
895 591795018 นางสาวเคลือวัลย์ มาอ่ิน การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
896 591795020 นางสาวจันทรัช กองแสน การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
897 591795023 นางสาวจิตรกญัญา กันนิกา การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
898 591795027 นางสาวเจนจิรา ชุ่มบุญยัง การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
899 591795040 นายชาญณรงค์ มะโนเรือง การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
900 591795044 นายณรงค์ โสกเชือก การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
901 591795047 นายณัฐกิตต์ิ ไทยกุล การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
902 591795075 นางสาวบัณฑิตา คําแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
903 591795096 นางสาวภัสราภรณ์ คําสุยะ การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
904 591795098 นายภานุเดช อินต๊ะ การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
905 591795117 นางสาววัชราภรณ์ แรงดี การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
906 591795134 นางสาวสกุลรัตน์ บุดดี การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
907 591795137 นายสรวิชญ์ อาชาวัฒนกุล การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
908 591795146 นางสาวแสงทิพย์ หว่างไม การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
909 591795148 นายอภิวัฒน์ ขัดคํา การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
910 591795153 นางสาวอริษา บัวละพัด การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
911 601795005 นายกฤษณวัฒน์ บุญวงค์ การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
912 601795011 นางสาวกุลณัฐ เชื้อแพทย์ การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
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913 601795091 นางสาวปริศนา ท่าดีสม การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
914 591747009 นายธีระยุทธ ขัดคํา ดิจิทัลมัลติมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ
915 591747017 นางสาววรักษ์กมล มงคลอัศวศิริ ดิจิทัลมัลติมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ
916 591747022 นางสาวพิรญาณ์ ใจดี ดิจิทัลมัลติมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ
917 581743007 นางสาวเกตุวดี สุขเวช

นเทศศาสตร (การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์)

คณะวิทยาการจัดการ
918 581743070 นางสาวอวภาส์ อุปคํา

นเทศศาสตร (การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์)

คณะวิทยาการจัดการ
919 581743074 นายเอกนิษฐ์ สลีอ่อน

นเทศศาสตร (การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์)

คณะวิทยาการจัดการ
920 591743007 นายจรูญวิทย์ มะโนนํา

นเทศศาสตร (การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์)

คณะวิทยาการจัดการ
921 591743010 นางสาวชมนพร พรหมดวงดี

นเทศศาสตร (การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์)

คณะวิทยาการจัดการ
922 591743027 นายพัตรพิมล จํารัส

นเทศศาสตร (การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์)

คณะวิทยาการจัดการ
923 591743032 นายภูวเดช พรหมมา

นเทศศาสตร (การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์)

คณะวิทยาการจัดการ
924 591743063 นางสาวพลอยไพลิน สงวนทรัพย์

นเทศศาสตร (การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์)

คณะวิทยาการจัดการ
925 591743068 นายศุภากร อ่อนไพล

นเทศศาสตร (การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์)

คณะวิทยาการจัดการ
926 591743069 นางสาวกาญจนสุดา พรมเผ่า

นเทศศาสตร (การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์)

คณะวิทยาการจัดการ
927 601743001 นางสาวเกศินี โพธิปัญญา

นเทศศาสตร (การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์)

คณะวิทยาการจัดการ
928 601743007 นางสาวธิดารัตน์ ตันทอง

นเทศศาสตร (การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์)

คณะวิทยาการจัดการ
929 601743031 นางสาวอัญมณี วงค์แสง

นเทศศาสตร (การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์)

คณะวิทยาการจัดการ
930 581744032 นางสาวธัญวรัตม์ วรรณสอน นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
931 581744042 นายปภาณ ไชยสลี นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
932 581744048 นางสาวพรธิพา เผ่ายศ นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
933 581744052 นางสาวพิชญานันท์ กันธิยะ นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
934 581744062 นายวรนิตย์ อุทธวัง นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
935 581744065 นางสาวศกุณตลา จรูญโกศลเกษม นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
936 581744073 นายอัศนี เกิดคํา นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
937 581744075 นางสาวอาภาภรณ์ อ่าวสาคร นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
938 581744103 นายธนพล จันทะเนตร นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
939 581744104 นายเกษมศักด์ิ ชาวงิ้ว นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
940 591744053 นายสินธนา สาระทะ นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
941 601744019 นายนพดล พรมปัญญา นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
942 601744032 นายพีรพล ชินะกุล นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
943 601744035 นางสาวแพรวพราว กันทา นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
944 601744040 นางสาวรุจิราภรณ์ ปันดี นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
945 601744061 นางสาวอุดมพร ซาวลิแสน นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
946 601744073 นายปรมินทร์ พรมมา นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
947 611744053 นางสาวปิยนันท์ อาริยะย่ิง นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
948 581765009 นางสาวนิภาภัทร นวลแจ่ม บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
949 581765012 นางสาวปวีณา แก้วน้อย บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
950 581765013 นางสาวพัณณิตา ปาลี บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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951 581765014 นางสาวภมรวรรณ สุตะวงษ์ บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
952 581765020 นายวิษณุ มณีวรรณ์ บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
953 581765028 นางสาวอัสราพรรณ ปาละมะ บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
954 591765003 นางสาวกัญญารัตน์ หม่ืนไชยวงค์ บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
955 591765005 นางสาวเกวลิน แก้วแกมเงิน บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
956 591765007 นายจิรายุทธ กาบปัญโญ บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
957 591765011 นางสาวณัฐพร ช่างต๋ี บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
958 591765012 นางสาวดลฤดี จุลตะคุ บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
959 591765022 นางสาวมณีพร ถุงเงิน บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
960 591765025 นางสาวศิริลักษณ์ ทองพานิช บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
961 591765030 นางสาวอังคณา มีเพชร บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
962 591765033 นางสาวกานตินันท์ วงษา บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
963 591765038 นางสาวสุภารัตน์ มะโนคํา บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
964 591765040 นางสาววิชุดา พุทธวงค์ บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
965 601765018 นางสาวกรรณิการ์ ศรีสมบัติ บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
966 581705003 นางสาวกมลชนก พันธวงศ์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
967 581705022 นางสาวกุลจิรา แสงรัตน์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
968 581705038 นางสาวจันจรินทร์ ใชยสา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
969 581705040 นางสาวจามจุรี วงศ์ปัญญา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
970 581705059 นายชัชวาลย์ โพธิ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
971 581705069 นางสาวณัฏฐธิดา สายวงมิตร บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
972 581705122 นางสาวเบญจมาศ สมทัด บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
973 581705148 นางสาวพรรณิตา ชุ่มมงคล บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
974 581705179 นายภานุพงศ์ อ่อนนวล บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
975 581705180 นายภานุพรรณ อินเทพ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
976 581705219 นางสาววันเพ็ญ นามคํา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
977 581705243 นางสาวศิริลักษณ์ พรมปัญญา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
978 581705265 นางสาวสิริวิมล ชนมาไกล บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
979 581705268 นางสาวสุดารัตน์ คุณหลัก บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
980 581705287 นางสาวเสาวลักษณ์ เผ่าแก้ว บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
981 581705298 นายอภิโชค เลิศบุญมี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
982 581705299 นางสาวอภิญญา ธรรมวงค์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
983 581705315 นางสาวอินทิพร บัวตูม บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
984 581705367 นางสาวยุพเรศ บัวนาค บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
985 581705422 นายธิติบดินทร์ วรรณสอน บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
986 591705012 นางสาวกัญญาณัฐ สุภารัตน์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
987 591705013 นางสาวกัญญาวีร์ กันสม บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
988 591705019 นางสาวกิตตินันท์ จือเปาะ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
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989 591705031 นางสาวจิดาภา หม่ันขัน บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
990 591705041 นางสาวชนากานต์ กิลัย บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
991 591705056 นายณัฐพันธ์ุ คํามูล บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
992 591705063 นายทัศน์พล ปัญโญ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
993 591705075 นางสาวธิติกาญจน์ รฤษณา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
994 591705076 นางสาวธิติยา คงเรือน บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจดัการ
995 591705089 นางสาวนันทนัท ธิวงค์เวียง บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
996 591705098 นางสาวปนัดดา คําเข่ือน บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
997 591705117 นางสาวพัทธกานต์ คนสูง บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
998 591705120 นางสาวพิมวิพา นิลคง บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
999 591705126 นางสาวภัสสร สีลาแก้ว บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1000 591705138 นางสาวรัตติยา มีอาหาร บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1001 591705141 นางสาวรัตนาภรณ์ เบิกบาน บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1002 591705145 นางสาวลักคณา อบฟ้ง บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1003 591705173 นายสรวิศ วรานุศาสน์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1004 591705182 นางสาวสุภาดา เตือประโคน บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1005 591705193 นายปัญญากร คํามา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1006 591705196 นางสาวกัญญาวีร์ จันทิมา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1007 591705226 นางสาวบุญญารัตน์ จันทร์หอม บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1008 591705268 นางสาวอาทิตยา ก้อนคํา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1009 591705270 นายณัฐวุฒน์ ยงยืน บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1010 601705006 นางสาวกัญชิตา ต้ังฝาย บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1011 601705011 นายโกสินทร์ แสนช่างไม้ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1012 601705016 นางสาวจารุวรรณ ถูกใจ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1013 601705030 นายชุติพนธ์ มัชชะ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1014 601705040 นางสาวณัฐธิดา มาลารัตน์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1015 601705060 นางสาวน้ําทิพย์ พุทธจันทร์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1016 601705061 นางสาวน้ําฝน ปุ๊ดถา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1017 601705081 นางสาวภัณฑิรา สมศรี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1018 601705088 นางสาวมัณยาภรณ์ อ่อนสี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1019 601705089 นางสาวมัทวัน มูลมี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1020 601705094 นางสาวโยษิตา เพ่ิมอุตสาห์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1021 601705098 นางสาววชิราภรณ์ ฟองเขียว บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1022 601705104 นางสาววราลักษณ์ สถิตย์วัฒนา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1023 601705109 นายวันชนะ ผาลา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1024 601705154 นางสาวกนกวรรณ คําย่ี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1025 601705163 นางสาวณฉัตร แก้วมา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1026 601705168 นางสาวธนิดา วงค์ไชย บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
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1027 601805002 นายกฤษฎา นันตา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1028 601805030 นางสาวภานุพิน วงค์เครา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1029 601805033 นายรุ่งโรจน์ เรืองสวัสด์ิ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1030 601805048 นายอาชัญ บุญนํา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1031 601805051 นางสาวกาญจนา ยอดอินทร์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1032 601805055 นายนพนันท์ สุพัตเจตนี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1033 611705167 นางสาวนภาพร โนจันทร์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1034 611705172 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจเสมอ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ
1035 581792041 นายนฤดล ชนะลี บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1036 581792059 นางสาวพิมพิศ อัครไตรภพ บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1037 581792069 นายศรัณย์ภัทร อุเทน บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1038 581792112 นางสาวชลกานต์ มุงเมือง บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1039 581792113 นางสาวชิดชนก ยะปัญญา บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1040 581792125 นายวรินธร ขัติยะ บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1041 581792126 นางสาววัชราภรณ์ สรรพสุข บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1042 591792005 นายกิตติพงศ์ ดุเหว่า บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1043 591792023 นางสาวณัฐกานต์ วงศ์สม บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1044 591792025 นายณัฐวุฒิ ชํานาญปา บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1045 591792026 นางสาวดาริกา เตศิริ บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1046 591792040 นายนครินทร์ นันตาวัง บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1047 591792058 นางสาวปานกนก เก่งกล้า บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1048 591792061 นางสาวแปะมู รําไพระหง บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1049 591792071 นางสาวพิมพิกา นาถิม บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1050 591792096 นางสาวศิริประภา สุรินทร์ต๊ะ บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1051 591792103 นางสาวสุมินตรา เมฆแสน บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1052 591792128 นางสาวปิยมาส จอมภา บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1053 591792140 นางสาวสุทธิดา หงษ์คํา บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1054 591792155 นางสาวอริสา จันทนะ บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1055 601792016 นายณัฐวุฒิ คําดี บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1056 601792018 นางสาวทิมพวัณ ประเสริฐ บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1057 601792034 นางสาวปนัดดา ลลิปัญญกุล บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1058 601792049 นางสาวรุ่งนภา ก๋าวีละ บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1059 601792054 นางสาวศิริพร สุริยาศักด์ิ บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1060 601792057 นางสาวสโรชา สาริกา บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1061 601792095 นางสาวจีรวรรณ ปัญญาเตียม บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1062 601892006 นางสาวนิชาภา แสงนวล บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
1063 581791002 นางสาวกนกพร แว่นนันท์ บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
1064 581791005 นางสาวเกตุสุดา เกตสุนทร บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ

หน้า 28/47



ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ
รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) ประเภท รายเก่ามหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561

1065 581791024 นางสาวศิริยากร คํามูล บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
1066 581791031 นางสาวอธิชา หล้าเชียงของ บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
1067 581791043 นางสาวปิยะมินทร์ ธนูแก้ว บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
1068 581791044 นางสาวพัชรพร ชุ่มมงคล บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
1069 591791001 นางสาวกชวรรณ์ ช่วยบ้าน บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
1070 591791004 นางสาวกวินนาฎ วงค์ธรรม บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
1071 591791015 นางสาวเบญจวรรณ จิตรบุณย์ บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
1072 591791039 นางสาวกรรณิภา เผ่าเอ้ียง บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
1073 601791002 นางสาวจารุวรรณ ภูเขาทรัพย์ บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
1074 601791003 นางสาวจุดารัตน์ ก๊อใจ บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
1075 601791008 นางสาวธมลวรรณ หาระมาร บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
1076 601791014 นางสาวมนัสวี อินธิราช บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
1077 601791015 นางสาวรัตนา เข่ือนคําแสน บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
1078 601791018 นางสาวสินีนารถ คําแหง บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
1079 601791019 นางสาวสุกัญดา เด็ดขาด บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
1080 601791021 นางสาวสุพัตรา วงศ์สอน บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
1081 601791023 นางสาวอมรรัตน์ พินโพธิ์ บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
1082 581420026 นายนพวิชญ์ มหวงศ์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1083 581420034 นายปิยะราช โรมพันธ์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1084 581420053 นายวิศรุต ปวงรัตน์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1085 591420005 นายจิติศักด์ิ เสียงดัง คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1086 591420007 นางสาวชลธิชา แก้วรากมุข คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1087 591420013 นางสาวณัฐธิดา คําฟู คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1088 591420014 นายทนงศักด์ิ จัดท่ี คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1089 591420016 นายธนกฤต ศรีวิชา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1090 591420027 นางสาวโยทกา ชมชื่น คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1091 591420031 นางสาวศิริวรรณ เขียนคันทา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1092 591420034 นางสาวสุดารัตน์ ศรีกัน คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1093 591420037 นางสาวโสภี ปุลีหา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1094 591420042 นายตะวัน อะยอน คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1095 591420045 นางสาวจุรารัตน์ กันฤทธิ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1096 601420002 นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณ์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1097 601420003 นายกันตพงศ์ คะติ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1098 601420005 นางสาวจันทร์จิรา ราญรอน คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1099 601420006 นางสาวจิรายุ ศรีฉาย คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1100 581438039 นางสาวศิริลักษณ์ นุชกําเนิด ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1101 591438002 นางสาวกนกวรรณ ใจเร็ว ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1102 591438012 นางสาวธนาภรณ์ ชาญเชี่ยว ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1103 591438017 นางสาวภัทรภร ไชโย ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1104 591438033 นางสาวเสาวรีย์ คําอินทร์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1105 591438035 นางสาวรัชนุพรรณ พิมสาร ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1106 591431002 นายชาญณรงค์ ฐานาเรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1107 591431010 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีธิมัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1108 591431014 นางสาวจิรัชยา สักลอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1109 591431016 นางสาวมณฑกานต์ วงค์ตะวัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1110 591431017 นางสาวปัญญาพร ศิริแสน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1111 591431020 นางสาวธัญญา มูลตัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1112 591431021 นางสาวบวรรัตน์ ย่ังยืนปิยรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1113 601431002 นายจิรายุ หน่อคํา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1114 591459016 นางสาวสิริวิมล วงค์หาญ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1115 581758084 นายธีรภัทร คําฮอม การแพทย์แผนไทย

วทยาลยการแพทยพนบานและการแพทย
ทางเลือก

1116 581758115 นางสาวปาณิสรา ฤทธ์ิถิ การแพทย์แผนไทย
วทยาลยการแพทยพนบานและการแพทย
ทางเลือก

1117 581758119 นางสาวเสาวภาพ มนัสเจริญพร การแพทย์แผนไทย
วทยาลยการแพทยพนบานและการแพทย
ทางเลือก

1118 581758123 นางสาวศศิกานต์ วงค์เวียน การแพทย์แผนไทย
วทยาลยการแพทยพนบานและการแพทย
ทางเลือก

1119 581758125 นางสาวพัชรพร สายระวงศ์ การแพทย์แผนไทย
วทยาลยการแพทยพนบานและการแพทย
ทางเลือก

1120 581781051 นายพงศธร แสงกระจ่างชื่น การจัดการการท่องเที่ยว สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1121 581781093 นางสาวอาภรณ์ สิงหเสมานนท์ การจัดการการท่องเที่ยว สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1122 591781003 นางสาวกรรณิกา ไชยมงคล การจัดการการท่องเที่ยว สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1123 591781010 นางสาวกาญจนา เทียมชัย การจัดการการท่องเที่ยว สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1124 591781049 นายนันทวัฒน์ วงค์อารีย์ การจัดการการท่องเที่ยว สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1125 591781052 นายเนติพงษ์ พรมมิล การจัดการการท่องเที่ยว สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1126 591781059 นางสาวพรรณธิกา ก๋าคํา การจัดการการท่องเที่ยว สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1127 591781070 นางสาวภัทรจิรา ศรีเจริญ การจัดการการท่องเที่ยว สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1128 591781102 นายอดิศักด์ิ ประกอบผล การจัดการการท่องเที่ยว สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1129 591781104 นายอนุพงษ์ ดวงดี การจัดการการท่องเที่ยว สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1130 591781109 นางสาวอิสยาห์ ทองชัย การจัดการการท่องเที่ยว สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1131 591781114 นางสาวเจนจิรา ก๋าคํา การจัดการการท่องเที่ยว สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1132 611781095 นายศุภกฤต บัวงาม การจัดการการท่องเที่ยว สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1133 581706012 นางสาวกาญจนา เครืออินทร์ การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1134 581706041 นางสาวปลายฝน กล้าเกิด การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1135 581706074 นางสาวสุพรรณี ชุ่มผวน การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1136 591706009 นายกิตติธัช แก้วนิลกูล การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1137 591706010 นายหญิงอรัญชิดา ทะกัน การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1138 591706015 นางสาวชนนพร พรหมดวงดี การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1139 591706021 นายณรงค์ฤทธ์ิ กินร การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1140 591706032 นางสาวธีรนาฏ กิจพิทักษ์ การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
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1141 591706075 นายสาโรจน์ ศรีหาตา การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1142 591706130 นางสาวธมล ไพศาลธารา การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1143 601706040 นางสาวเบญจวรรณ กาดใจเข็ม การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1144 601706048 นางสาวพรพรรณ เตมีศักด์ิ การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1145 601706051 นายพัสกร ธุวะคํา การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1146 601706057 นางสาวมณฑิตา เดชชัย การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1147 601706075 นางสาวสุภาพร คําเรือง การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1148 601706082 นางสาวอภัสรา บุญฤทธิ์ การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1149 601806004 นางสาวณฐัมล มาฟู การบริหารโรงแรม สํานักวิชาการท่องเที่ยว
1150 581413016 นายธนกฤษ สุทา เทคโนโลยีสารสนเทศ

สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1151 581413026 นายพงศกร กันศรีเวียง เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1152 591413010 นางสาวภัคจิรา กาวิรส เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1153 601413021 นายพัฒน์พงษ์ จันทร์มะโน เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1154 601413030 นายวรพล ใจยะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1155 601413034 นางสาวศิริพรรณ ไชยเทพ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1156 601413040 นายอรรถนนท์ พรหมทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1157 601413051 นางสาวปณิดา มังคละวงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1158 601413058 นายสามารถ แซ่ลี เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1159 591768008 นางสาวฐิติญา แสนทายก กราฟิกดีไซน์
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1160 591768033 นางสาวรินฐกาญจน์ มะโนแก้ว กราฟิกดีไซน์
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1161 601768008 นายณกมล อินโต กราฟิกดีไซน์
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1162 601768013 นายณัฐวุฒิ ไชยชมภู กราฟิกดีไซน์
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1163 601768025 นายพิพัฒชัย พรมงาม กราฟิกดีไซน์
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1164 601768031 นางสาวรัชกร รัตนแสงกําจร กราฟิกดีไซน์
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1165 581794040 นายสรวิชญ์ แซ่จู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1166 581794051 นายกิตติชัย สัจจา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1167 591794008 นางสาวจารุกัญญ์ แดงขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1168 591794034 นายภูริวัฒน์ ไกลถ่ิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1169 591794054 นายหัสดิน อินตาราม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1170 601794004 นายกิตติธัช พุทธา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1171 601794018 นายภูริณัฐ ปัญญาโส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1172 601894016 นางสาวปวีณา วงศ์แสนสี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1173 601894033 นางสาวสุพรรณษา ท้าวชัยมูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1174 591463049 นายอนุพงศ์ สิทธิ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1175 591463063 นางสาวศิริลักณ์ เมล์ทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1176 591463065 นายอนุชิต ดอยไพรสณฑ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1177 601463027 นายพงศกร ธรรมชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1178 601463046 นางสาวอิสราภรณ์ โทปุรินทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ
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1179 601998001 นางสาวกนกวรรณ นนท์วิศิษฐ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1180 601998023 นางสาวจุฑารัตน์ ราชวงษ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลย
สารสนเทศ

1181 581772001 นางสาวกมลชนก บ่อศรี นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1182 581772003 นายกฤษณะ ก้างออนตา นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1183 581772006 นางสาวกาญจนา ใจมีมัน นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1184 581772007 นางสาวกาญจนา หะวัน นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1185 581772008 นางสาวกาญจนา อ่ิมเอ่ียม นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1186 581772011 นายกิตติพงษ์ บัวบาล นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1187 581772012 นางสาวกิตติยา สุขลอย นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1188 581772015 นายเกษมพันธ์ุ จันคํา นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1189 581772016 นางสาวขวัญจิรา ทาทอง นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1190 581772034 นางสาวชวิศา ไชยธรรม นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1191 581772042 นางสาวณัฏฐณิชา ยุบลภาค นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1192 581772048 นายณัฐวุฒิ เวียงชัย นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1193 581772053 นายเดโชพล สุภาษา นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1194 581772071 นายธวัชชัย บุญทรง นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1195 581772079 นายนัฐวุฒิ สุภาพันธ์ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1196 581772088 นางสาวปรารถนา แก้วมูล นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1197 581772097 นายพัทธดนย์ สุนันต๊ะ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1198 581772100 นางสาวพิมพ์นิภา ใจชุ่ม นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1199 581772104 นายธนภณ เรือนม่ัน นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1200 581772120 นายวรัญชัย แก้วมาลา นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1201 581772121 นางสาววริษา เผ่ากันทะ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1202 581772125 นางสาววิจิตรา ทองใหญ่ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1203 581772138 นายสมศักด์ิ หน่อแสน นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1204 581772146 นางสาวสุภารัตน์ ปะโมนะตา นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1205 581772158 นางสาวอิสราภรณ์ วิเศษย่ิงไพศาล นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1206 581772183 นายปัฐพงษ์ พงษ์สมบัติ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1207 581772204 นายอาทิตย์ รักษ์ย่ังยืนกุล นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1208 591772016 นางสาวจามจุรี ศรีแก้ว นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1209 591772021 นายชาตรี จะบู นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1210 591772033 นายณัฐพงษ์ ใหญ่วงค์ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1211 591772036 นายดุลยวัต ชมชื่น นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1212 591772038 นายทวีทรัพย์ ช่างจัด นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1213 591772039 นายทวีสิน ช่างจัด นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1214 591772047 นายธีระ ชอบสง่างาม นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1215 591772049 นางสาวนพมาศ เบ็ญจะญาติ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1216 591772050 นายนพรัตน์ ไชยเมืองคน นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์

หน้า 32/47



ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ
รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) ประเภท รายเก่ามหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561

1217 591772055 นางสาวนิตยา จินดาพจนีย์ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1218 591772060 นายปฏิพล ไกลถ่ิน นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1219 591772065 นายประภัทรศิลป์ สินธุยะ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1220 591772074 นายพงศ์พัฒน์ ธรรมขันแข็ง นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1221 591772076 นางสาวพรนิภา ใจหมั้น นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1222 591772078 นายพลพิทักษ์ อะภัย นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1223 591772082 นางสาวพัญทิวา มหาวรรณ์ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1224 591772085 นางสาวพิมพ์ชนก ระวังจังหรีด นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1225 591772104 นางสาววรรณิศา พงศ์ตระกุล นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1226 591772107 นายวัชพล บัวแสง นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1227 591772128 นางสาวสุพรรณี โชติวริยา นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1228 591772131 นายเสฏฐวุฒิ กันทะเสน นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1229 591772148 นายปิยวงค์ พาณิชย์สมบูรณ์ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1230 591772169 นางสาวนิรชา จงกล นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1231 591772173 นายปัฐวี บาราเฮ็ม นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1232 591772184 นางสาวสรารัตน์ ภาคภูมิ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1233 601772002 นายกรรณชัย บุญเจิง นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1234 601772006 นายกฤษดา นาใจ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1235 601772007 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงคํา นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1236 601772015 นายเกียรติศักด์ิ นันท์ตา นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1237 601772023 นายฉัตรมงคล มณีวงศ์ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1238 601772048 นายธนดล ไพยราช นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1239 601772055 นายธนาพันธ์ ปัญญาเหมือง นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1240 601772065 นางสาวนริศรา จี๋คําวรรณ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1241 601772071 นายนันทิพัฒน์ นามดี นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1242 601772077 นายปฏิพัทธ์ ลายงาม นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1243 601772078 นายปฐมพงศ์ จันโย นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1244 601772079 นางสาวประกายศรี ทองขาว นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1245 601772082 นายปรีชา สีดาหลง นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1246 601772086 นางสาวพรรษา อินทะเนตร์ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1247 601772089 นายพลธวัช พุทธจันทร์ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1248 601772091 นางสาวพัชรี แสดงมิตร นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1249 601772109 นางสาวเมธินี เล็กพวงทอง นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1250 601772110 นางสาวยมลพร ธรรมศิริ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1251 601772116 นางสาวรัชนีวรรณ บุญญานันท์ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1252 601772122 นายวรชัย ใฝ่ใจ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1253 601772131 นางสาววิชญาพร เวียงคํา นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1254 601772135 นางสาววิสุดา พันธ์พืช นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
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1255 601772141 นางสาวศุภกานต์ กันหล้า นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1256 601772152 นางสาวสุพัตรา กันฤทธิ์ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1257 601772157 นายหนึ่งพิรุณ เหล็กคํา นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1258 601772174 นางสาวอักษิพร มโนสมบัติ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1259 601772176 นางสาวอาทิตยา ทากอง นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1260 601772183 นายอุทัย บุญเจิง นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1261 601772199 นางสาวปภาวดี บัวเย็น นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1262 601772212 นายอนุรักษ์ ปวนคํา นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1263 601772219 นางสาวพิมพิศา ศรีธนะ นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1264 601772221 นายสุทธิพงษ์ วงศ์ไชย นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1265 611772168 นายธนวัฒน์ คุณเวช นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1266 611772169 นางสาวณัฐกานต์ มาเมืองกล นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1267 611772170 นางสาวสุทธิดา พันชน นิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์
1268 581777013 นางสาวจริยา กุณณา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1269 581777024 นายชัยธวัช แสนอุด การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1270 581777033 นายณัฐพงษ์ แก้วฤาชา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1271 581777034 นายณัฐพนธ์ ธีรยา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1272 581777035 นางสาวณัฐมน เจริญสุข การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1273 581777047 นายธีรภัทร มงมาตร การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1274 581777055 นางสาวนพรัตน์ ต้อนรับ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1275 581777061 นายนฤเบตร แสนศิริ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1276 581777063 นางสาวนารีรัตน์ วงศ์คํามูล การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1277 581777066 นายบรรจง ประเดิม การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1278 581777067 นางสาวบุริมนาถ ศรีสะเมา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1279 581777072 นางสาวผกามาศ เชียงแรง การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1280 581777076 นางสาวพรทิพย์ บุญเติม การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1281 581777080 นางสาวพัฒนา ลอยละลิ้ว การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1282 581777085 นายภัทรพล ดําคํา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1283 581777092 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยลังกา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1284 581777093 นางสาวรุจาภา กลมเกลี้ยง การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1285 581777096 นายวรกานต์ เป็งเขียว การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1286 581777103 นายวีรพงศ์ กูลแผ่น การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1287 581777112 นายสกล สายวงค์คํา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1288 581777114 นายพศวัฒน์ สิริสาร การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1289 581777116 นางสาวสุพรรษา เสล็มเบิก การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1290 581777143 นายธีรสิทธ แซ่ลี การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1291 581777161 นางสาวสุดารัตน์ นันทจุล การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1292 581777166 นายชยากร ปินตา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
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1293 591777002 นางสาวกณิกนันต์ ไอ่แสง การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1294 591777008 นางสาวกมลพรรณ สมสวัสด์ิ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1295 591777015 นางสาวกัลยา พิเมีย การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1296 591777019 นางสาวเกศสาริน แปงใจ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1297 591777021 นายโกเมนทร์ ปัญญา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1298 591777029 นางสาวจุฬาลักษณ์ ราวิชัย การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1299 591777033 นางสาวธัญรดา เพชรรัตน์ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1300 591777037 นางสาวฐานียา มะโนวงค์ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1301 591777039 นางสาวณัฏฐา ศักด์ิแสน การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1302 591777040 นางสาวณัฐกานต์ ปิจดี การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1303 591777043 นายณัฐนนท์ สรรพสุก การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1304 591777047 นายณัฐพิพัฒน์ ตันเครือ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1305 591777048 นางสาวณัฐภรณ์ ปัญจบุรี การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1306 591777057 นางสาวทิพย์สุดา เชียงทา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1307 591777063 นายธนัญชัย ต๋ันคํา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1308 591777084 นางสาวน้ําฝน ผกาหวล การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1309 591777087 นางสาวนิภาพร สิทธา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1310 591777090 นางสาวนุชนาถ วงค์ขัติย์ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1311 591777091 นางสาวนูรียะ ยูโซะ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1312 591777097 นางสาวปภัสสร ใจแก้ว การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1313 591777099 นางสาวปรารถนา แลใจ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1314 591777102 นายปิยะพงษ์ ต๊ิบมา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1315 591777108 นายพงษ์ศักด์ิ จะตีก๋อย การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1316 591777119 นางสาวพิจิตรา มะโน การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1317 591777130 นายภาณุวัฒน์ ธิราใจ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1318 591777134 นางสาวมาทินี ปัญจะจี๋ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1319 591777146 นางสาววริศรา คีรีแก้ว การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1320 591777147 นางสาววศินี ชมดวง การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1321 591777150 นางสาววิจิตรา ปันตุ่น การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1322 591777161 นายศักด์ิสิทธ์ิ สุดตะบุตร การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1323 591777162 นางสาวศวิตา ปิยะกิจ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1324 591777166 นายสมเพชร โค้วตระกูล การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1325 591777169 นางสาวสายกมล วงษ์สกุล การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1326 591777170 นางสาวสายทอง หิรัญคํา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1327 591777177 นางสาวสุปรานี คํายอง การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1328 591777178 นางสาวสุพัตรา อินต๊ะนา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1329 591777181 นางสาวสุภาพร สุปินนะ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1330 591777185 นายเสถียร อ้ายแปง การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
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1331 591777190 นางสาวอนันตญา ปลิวมา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1332 591777191 นายอนุชา ปัญโญป้อ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1333 591777203 นางสาวอาทิตยา ใจสุข การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1334 591777207 นายพีรพงศ์ วงค์กุ่น การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1335 591777227 นางสาวเนติมา ใคร้มุกข์ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1336 591777231 นางสาวพิมพกานต์ แซ่ย่าง การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1337 591777235 นางสาวลาภา สิทธิบูรณะ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1338 591777236 นางสาววนัดดา ชุมภูทัน การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1339 591777246 นางสาวพิกุลทอง เหล็กปัญญา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1340 591777252 นางสาวศิวพร วิฑูรย์ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1341 591777258 นางสาวขวัญใจ ใจปวน การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1342 591777264 นางสาวอัญชุลี เชียงทา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1343 591777267 นางสาวพิชชา แลเฉอ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1344 601777009 นายกิตติกาญจน์ บุญเทพ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1345 601777017 นายจิราวุฒิ บุญผาสุข การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1346 601777018 นางสาวจุฑามาศ อิมะนันทน์ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1347 601777024 นางสาวชัญญานุช ทองสุข การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1348 601777029 นายณัฐวุฒิ กันวี การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1349 601777036 นายธนายุทธ คําอุ่น การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1350 601777055 นายพงศ์ภัทร์ ภัทร์ธรรมณัฐ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1351 601777062 นายพิทักษ์พงศ์ ใจสุข การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1352 601777078 นายวรณัฏฐ์ศรา เงินสัจจา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1353 601777080 นางสาววรรณา มะโนรส การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1354 601777082 นายวรวิวัฒน์ ท้าวคําแสน การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1355 601777090 นายศตานันท์ ทับทิมศรี การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1356 601777091 นายศราวุธ โปทา การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1357 601777100 นางสาวสายรุ้ง ยศกันโท การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1358 601777106 นางสาวสุพิชญา ลังก๋าแก้ว การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1359 601777108 นางสาวสุมินตรา นิลวัน การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1360 601777114 นางสาวอริยา ริคั๊วะ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1361 601777116 นางสาวอังครารัตน์ เป็งนันท์ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1362 601777117 นางสาวอาทิตยา อ้ายดิบ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1363 601777132 นายชยุตพงค์ สุวรรณ์ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1364 601777144 นางสาววราภรณ์ ปฏิสิขัง การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1365 601777146 นายวิทยา เจริญพิลาศ การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1366 601777147 นายเศรษฐวิทย์ มณีพรหม การปกครองท้องถ่ิน สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1367 581770017 นายกฤษณะ นําชัยชุ่มชื้น รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1368 581770036 นางสาวกุลธิดา อินต๊ะวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
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1369 581770041 นางสาวคชาภรณ์ ปันนะสาร รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1370 581770052 นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1371 581770055 นางสาวจิตรานุช เดชมนต์ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1372 581770056 นางสาวจินตนา สาระทะ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1373 581770061 นายจิรศักด์ิ สมโน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1374 581770064 นางสาวจิราภรณ์ แก้วจันทา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1375 581770071 นางสาวเจนจิรา เมืองแก้วมา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1376 581770081 นายชลัมพล วงค์ชัย รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1377 581770084 นายชัยกริช กั่นแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1378 581770116 นายณัฐนันท์ ศรีจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1379 581770120 นายณัฐพงษ์ มงมาตร รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1380 581770124 นายณัฐพล ประชุมของ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1381 581770136 นางสาวถลัชนันท์ ขันไร่ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1382 581770138 นายทศพล เกรียงไกรสรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1383 581770149 นายธนพล ไชยวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1384 581770161 นายธีระพงษ์ ทัศนา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1385 581770162 นายธีระวัฒน์ จันทร์เพ็ง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1386 581770163 นางสาวนงลักษณ์ หัวนา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1387 581770164 นายนนทชัย สะกํา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1388 581770171 นายนพรัตน์ มีใจ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1389 581770176 นางสาวนริศรา ไชยเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1390 581770178 นางสาวนฤมล ใบยา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1391 581770183 นายนัทพงษ์ เข่ือนแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1392 581770200 นางสาวปรินดา หัวนา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1393 581770204 นางสาวปัทมาพร เขตพรมมา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1394 581770205 นางสาวปานหทัย ขอนอาจ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1395 581770218 นางสาวพนิดา กาวิน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1396 581770225 นายพัชรพงศ์ วงค์ดวง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1397 581770230 นางสาวพิชญา สุรินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1398 581770239 นางสาวภัศรา เข็มทอง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1399 581770257 นางสาวมากิ พรหมมา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1400 581770261 นายยุทธการ ชมภู รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1401 581770268 นายรังสิมันต์ุ เขียววรรณา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1402 581770274 นางสาวรําไพพรรณ จันทร์เอ้ย รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1403 581770275 นางสาวรุ่งนภา หม่ืนลาง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1404 581770279 นางสาวลัดดาวัลย์ คํามา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1405 581770280 นางสาววนัสนันท์ หายโศก รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1406 581770289 นางสาววราภรณ์ สุพรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

หน้า 37/47



ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ
รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) ประเภท รายเก่ามหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561

1407 581770291 นางสาววริศรา ก้อนแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1408 581770292 นางสาววริศราพร คํารังษี รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1409 581770299 นางสาววารุณี นวลสม รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1410 581770300 นางสาววิชญาพร เกตุมรรค รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1411 581770301 นายวิทวัส มาไล รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1412 581770312 นางสาวศรัณย์พร ศรีใจ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1413 581770314 นายศรายุทธ แสงก้อ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1414 581770322 นางสาวศิริกาญจน์ นาใจ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1415 581770324 นางสาวศิรินญา วิยาพร้าว รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1416 581770328 นางสาวศิริลักษณ์ คําเขียว รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1417 581770329 นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมขัน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1418 581770335 นางสาวศุภนิดา เทพสา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1419 581770346 นางสาวสุดารักษ์ บั้งเงิน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1420 581770348 นางสาวสุทธิกานต์ สมรวย รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1421 581770352 นางสาวสุพพัตรา พิทยาวรนาถ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1422 581770354 นางสาวสุพัตรา ปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1423 581770358 นางสาวสุภัสตา คําเขียว รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1424 581770366 นางสาวสุรีย์นิภา ยศคํา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1425 581770375 นางสาวอนุตตรีย์ สุตะวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1426 581770379 นางสาวอภิญญา บุญเป็ง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1427 581770381 นายอภิศักด์ิ บุญเหมือน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1428 581770387 นางสาวอรทัย คําปวนสาย รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1429 581770404 นายเอกพงษ์ เทพรักษา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1430 581770407 นายศุภกิจ ชลอยเมฆ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1431 581770429 นางสาวเครือหงค์ มหาวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1432 581770443 นางสาวณภัชกมล ใจมิภักด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1433 581770457 นายธัญย์วรัตน์ สมุดกาศ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1434 581770463 นายบวรพจน์ อินต๊ะจักร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1435 581770479 นายภานุเดช อุ่นถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1436 581770480 นายภานุวัฒน์ อุ่นถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1437 581770487 นางสาววราภรณ์ อรินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1438 581770503 นายสกล สมบูรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1439 581770520 นางสาวจีรวรรณ สรรพนามใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1440 582770009 นายจิรายุ แก้วตา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1441 591770005 นางสาวกรรณิการ์ พรมปั๋น รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1442 591770013 นางสาวกัลยรัตน์ เตจ๊ะน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1443 591770019 นายขจรยศ ปิงสุแสน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1444 591770022 นายจักรวาล ศรีราชา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
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1445 591770028 นายเจษฎา ศรีพรม รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1446 591770032 นายเลิศฑิพัฒน์ สมใจ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1447 591770038 นางสาวฐิติรัตน์ กันจินะ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1448 591770039 นายณรงค์ฤทธ์ิ สร้างแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1449 591770048 นายทรงเกียรติ กันธิกา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1450 591770051 นางสาวทิพรัตน์ ทิพย์ปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1451 591770056 นางสาวธนพร ธนอุดมเวช รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1452 591770061 นายธนาพล บัวสอน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1453 591770063 นายธวัชชัย สุวรรณดี รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1454 591770067 นายธีรนัย บุญประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1455 591770082 นายปฏิภาณ พุทธรักษา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1456 591770084 นางสาวปวีณา วงศ์ชัย รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1457 591770088 นางสาวปิยะกาญจน์ นามนวล รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1458 591770092 นางสาวพรธวัล เทียนติยะ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1459 591770094 นางสาวพวงนภา คําฟู รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1460 591770097 นางสาวพิจิตรา อะคะโล รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1461 591770105 นายภานุพงศ์ วงค์ตะวัน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1462 591770109 นางสาวโยธิญา บุญมาวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1463 591770111 นางสาวรัชนานันท์ มาฟู รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1464 591770113 นางสาวรัตติกาล เหรียญทอง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1465 591770115 นายราชรักษ์ เทพรักษา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1466 591770117 นางสาวรุ่งทิวา พละสุ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1467 591770118 นางสาววนิดา รินตา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1468 591770131 นางสาวศิริขวัญ คนทรงแสน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1469 591770138 นางสาวสรัลรัตน์ ปินใจ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1470 591770147 นางสาวสุปราณี โพธิยะ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1471 591770148 นางสาวสุพรรณี มณีวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1472 591770151 นางสาวสุวิมล สรวยคํา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1473 591770158 นายอัษฎาวุธ โลกคําลือ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1474 591770159 นางสาวอาจารี ใจพลแสน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1475 591770163 นางสาวเกวลิน ไชยชมภู รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1476 592770015 นายนพดล วันดี รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1477 601770008 นางสาวกัญชณัฐ ศรีบุญเป็ง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1478 601770010 นางสาวกัญญารัตน์ วรรณศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1479 601770011 นางสาวกัณฐิกา แก้วใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1480 601770014 นายกําจร มนต์คีรีทอง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1481 601770018 นายกิติพันธ์ุ ปงเทพ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1482 601770019 นางสาวเกมิกา จันทร์กุลี รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
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1483 601770025 นายจักรพงษ์ พรหมปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1484 601770027 นายจาตุรงค์ เผ่ากันทะ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1485 601770031 นางสาวจุฑาทิพย์ สมควร รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1486 601770032 นางสาวจุฑามาศ ปันคํา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1487 601770040 นางสาวชนิตา นาระต๊ะ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1488 601770043 นางสาวชรินธร สมเป็ง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1489 601770044 นายชลชาติ ขันธ์เสน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1490 601770052 นายเชี่ยวชาญ ไชยชะนะ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1491 601770056 นางสาวฐิตารีย์ เปรมะยศวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1492 601770060 นายณัฏฐากร หัสกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1493 601770065 นายณัฐนนท์ จันทวัง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1494 601770066 นางสาวณัฐพร พรมเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1495 601770068 นายณัฐพล พรมเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1496 601770071 นายเตชินท์ โนวิชัย รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1497 601770072 นายทักษ์ดนัย มูลถา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1498 601770080 นายธนพงษ์ นาขยัน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1499 601770084 นายธรณ์ธันย์ วงศ์กา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1500 601770085 นางสาวธรรญาลักษณ์ พรมเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1501 601770103 นายปฐมพร ปงชาคํา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1502 601770106 นางสาวปภัสสร เงินสัจจา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1503 601770110 นายพงศ์พล มันตะโก รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1504 601770115 นางสาวพรรษมน โยสุยะ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1505 601770119 นายพัชรพล จันแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1506 601770120 นางสาวพิชญา สุอ้าย รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1507 601770125 นางสาวพิมพ์ผการัตน์ ท้าวคําแสน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1508 601770129 นายภควา แก้วนา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1509 601770146 นายรัฐพล ค้าแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1510 601770147 นายรัฐพล เงินเย็น รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1511 601770148 นางสาวรุ้งทิพย์ ธันยาโชติ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1512 601770150 นายวงศกร สุวรรณิเวศ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1513 601770159 นางสาววิสนีย์ แก้วมหานิล รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1514 601770160 นายวีระพล วงค์กาเม็ง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1515 601770164 นางสาวศศิภา ขาหอม รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1516 601770166 นายศิริคุปต์ แสนดี รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1517 601770169 นางสาวศุภรัตน์ ยอดถี รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1518 601770170 นายศุภากร รังษี รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1519 601770184 นางสาวสุภาณี เชื้อเมืองพาน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1520 601770188 นางสาวหรรษมน อินต๊ะรักษา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
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1521 601770197 นางสาวอรพรรณ ขันธปราบ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1522 601770206 นางสาววรรณวลี วิฐาน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1523 601770211 นางสาวชญานิษฐ์ ภาพโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1524 601770212 นางสาวฐาปนี สุขย่ิง รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1525 601770215 นายนนทวัฒน์ ใจจาน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1526 601770220 นายภานุพงศ์ ถาริน รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1527 601770226 นางสาวสุพัตรา ซางซ่ือมูล รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1528 601770230 นายชัยณรงค์ ปันสม รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1529 611770179 นางสาวณัฐกานต์ พิชัยยา รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1530 612770020 นายปฏิยุทธ์ ฟองแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
1531 581790143 นางสาวพิมพิอร พรมแสน บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1532 581790207 นางสาวศิริกานต์ ขันคํายา บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1533 581790276 นางสาวอาทิตยา วรรณสอน บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1534 581790304 นางสาวณัฐิยา อาชายุทธ์ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1535 581790314 นางสาวปาริชาติ นภาสกุลรัตน์ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1536 591790006 นางสาวกรรณิการ์ เนตรสุวรรณ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1537 591790010 นางสาวกฤตยา สมพงศ์ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1538 591790024 นางสาวกุลิสรา แก้วนาต๊ิบ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1539 591790044 นางสาวจิรภา คําพวา บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1540 591790052 นางสาวฉันทนา เร่ียวสกุลชาติ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1541 591790059 นางสาวชัชวีวรรณ จินดาธรรม บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1542 591790064 นางสาวชุติกาญจน์ ใจคํา บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1543 591790068 นางสาวญานิภา นามพรหม บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1544 591790077 นางสาวณัฐริกา เงินสัจจา บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1545 591790083 นายณัฐวุฒิ คงทน บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1546 591790085 นางสาวณัฐสุดา แซ่ฟ้า บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1547 591790087 นางสาวณัฐสุดา แลชัย บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1548 591790095 นางสาวทิพเกสร ศรีบุญโสม บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1549 591790102 นางสาวธัญพิชชา พรมอ้าย บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1550 591790115 นางสาวนัทธมน นาใจ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1551 591790117 นางสาวนารีกานต์ ตอนะรักษ์ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1552 591790133 นางสาวปณิดา ชาดีกรณ์ บัญชีบัณฑิต สํานกัวิชาบัญชี
1553 591790136 นางสาวปนัดดา น้ําสา บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1554 591790140 นางสาวประภาพร จินะปัญญา บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1555 591790151 นางสาวพรชิตา ใจปิง บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1556 591790153 นางสาวพรสวรรค์ ก๋าใจ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1557 591790170 นางสาวมัณฑนา เลิศตระกูลพนา บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1558 591790188 นางสาววริศรา เสาหิน บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
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1559 591790206 นางสาวศิริมาศ ใจตรง บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1560 591790222 นางสาวสุชาวดี กิตติคุณวิบูลเลิศ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1561 591790228 นางสาวสุพรรษา แกล้วกล้า บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1562 591790229 นางสาวสุพิชญา หลวงจินา บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1563 591790243 นางสาวอภิญญา พัดหล้า บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1564 591790253 นางสาวอาภาพร วงค์ลือ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1565 591790261 นายเอกพงษ์ คําตาล บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1566 591790280 นางสาวจิราวรรณ สูงขาว บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1567 591790288 นางสาวดาวดึงส์ แซ่สง บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1568 591790298 นางสาวปนัดดา จันทร์คําลอย บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1569 591790306 นางสาวรัตน์สุดา ใจเสมอ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1570 591790316 นางสาวศิรินภา เงาเงิน บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1571 591790318 นางสาวศิริพร หมอข้อกู่ บญัชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1572 591790319 นางสาวสุจิตรา ศรชัยปัญญา บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1573 591790321 นางสาวสุดารัตน์ แหมไทสงค์ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1574 601790006 นางสาวกมลลักษณ์ จับใจนาย บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1575 601790020 นางสาวเกวลิน อุ่นญาติ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1576 601790035 นางสาวจิญารัตน์ สุระเดช บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1577 601790059 นางสาวณัฐธิดา ปาริน บัญชีบณัฑิต สํานักวิชาบัญชี
1578 601790087 นางสาวธีราพร คิดดี บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1579 601790091 นางสาวนรินทร เตวิน บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1580 601790093 นางสาวนันทฉัตร สามแก้ว บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1581 601790102 นางสาวเนตรนภาลัย ผิวหอม บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1582 601790106 นางสาวเบญจมาศ วงค์รัตน์ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1583 601790139 นางสาวพิมพกานต์ กาศมณี บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1584 601790141 นางสาวพิมพ์วิภา ใจวะดี บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1585 601790238 นางสาวอภิชญา ชุ่มวงศ์ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1586 601790252 นางสาวกรรณิการ์ ยศบุญสุข บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1587 601790266 นางสาวนิชธาวัลย์ ราวิชัย บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1588 601790278 นางสาวศดาวรรณ ขันทะบุตร บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1589 601890002 นางสาวเกวลิน ธิโนชัย บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบญัชี
1590 601890003 นางสาวเกศรินทร์ ศรีพรม บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1591 601890009 นางสาวเจนจิรา สุขป้อ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1592 601890010 นางสาวชลธิชา ปันเข่ือนขัติ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1593 601890017 นางสาวนันทิกานต์ แก้วสืบ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1594 601890018 นางสาวน้ําทิพย์ ราญรอน บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1595 601890019 นางสาวนิภาพร สุเรียมมา บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1596 601890021 นางสาวปิยะธิดา สารสม บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
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1597 601890027 นายภาคิไนย์ ต๊ิบแก้ว บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1598 601890032 นางสาววชิรญาณ์ สืบแสน บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1599 601890041 นางสาวอัจฉราพรรณ สุยะ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1600 601890044 นางสาวอินทิรา กันทา บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1601 601890046 นางสาวกุลริศรา คําแก่น บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1602 601890047 นางสาวคุณิตา เผ่าแจ้ บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1603 601890048 นางสาวจีราวรรณ อินต๊ะขัน บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1604 611790144 นางสาวสุพัตรา แก้วดํา บัญชีบัณฑิต สํานักวิชาบัญชี
1605 591419010 นายนัฐนันท์ สุวรรณอินทร์ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1606 591419017 นางสาววิลาวรรณ วันทิตย์ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1607 581473006 นางสาวกาญจนา ชิณพงษ์ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1608 581473008 นางสาวคนึงนิตย์ ใจกล้า สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1609 581473011 นางสาวจินตนา ยินดี สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1610 581473013 นางสาวจุฑาพร นนท์แก้ว สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1611 581473014 นางสาวจุฑามาศ ต๊ะเสี้ยว สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1612 581473015 นางสาวชนม์นิภา เต็มสามารถ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1613 581473017 นางสาวช่อผกา พรประทีปกุล สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1614 581473021 นางสาวณัฐมล จะแฮ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1615 581473024 นางสาวทักษพร กองวงศ์ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1616 581473026 นางสาวทิฐินันท์ บุญทวีวัฒน์ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1617 581473027 นายธนโชค พูศรี สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1618 581473028 นายธนิษฐ์ เขียวนิล สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1619 581473034 นางสาวนัทธมน กานัน สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1620 581473042 นางสาวปรารถนา ไพยราช สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1621 581473044 นางสาวปิยธิดา วิริยะ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1622 581473046 นางสาวพรสิริ อิทธิกรรักษา สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1623 581473048 นางสาวเพ็ญพิชชา เทือกตา สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1624 581473049 นางสาวแพรวพราว ไชยอุ่น สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1625 581473053 นางสาวเมทินี สิทธิอภิเดช สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1626 581473061 นางสาวรุ่งภิวา ยะแสง สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1627 581473063 นางสาววราภรณ์ เชื้ออุบล สาธารณสุขศาสตร์ สาํนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1628 581473066 นางสาววิภวานี อยู่ดี สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1629 581473067 นางสาววิรดา นาวงค์ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1630 581473069 นางสาวศศิ อารีย์ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1631 581473071 นางสาวศศิภา บุญมา สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1632 581473076 นางสาวศุภรัตน์ เจริญผลอําไพ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1633 581473077 นางสาวศุภรัตณ์ ไชยวงค์ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1634 581473078 นางสาวสกาวเดือน ดวงแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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1635 581473088 นางสาวสุมาลี โกมลโรจน์รัศมี สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1636 581473089 นางสาวสุมิตา ฉัตรทอง สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1637 581473094 นางสาวอภิญญา อินสาร สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1638 581473102 นางสาวอุบล จะกอ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1639 581473103 นายเอลีชา เนาวโอภาส สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1640 591473001 นางสาวกนกอร จันทร์น้ําสระ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1641 591473005 นางสาวขจีวรรณ อ่ินภา สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1642 591473009 นางสาวจิตติมา สนั่นนารี สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1643 591473024 นางสาวณัฐธิดา แสนบุราณ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1644 591473028 นางสาวทิพย์รัตน์ วชิรอาภา สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1645 591473031 นางสาวธัญพิชชา นิลคง สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1646 591473036 นางสาวนริศรา ศิริเทพ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1647 591473043 นางสาวเบญจพร ตะแก สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ
1648 591473045 นางสาวปพินณา พรหมบุตร สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1649 591473046 นางสาวปิยธิดา วนากุลพิทักษ์ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1650 591473048 นางสาวปิยานันท์ ปกครองบ้าน สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1651 591473051 นางสาวพรมนัส ตาดอน สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1652 591473055 นางสาวพิลาพร ศรีพบบุญดี สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1653 591473057 นางสาวภูริชญา นิยมพัฒนารักษ์ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1654 591473058 นางสาวมนสิชา มีภู่พร้อม สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1655 591473059 นางสาวมัลลิกา มูลอ่อน สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1656 591473068 นางสาววิสสุตา ทยาน สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1657 591473077 นางสาวศุภธิดา สายเสมา สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1658 591473078 นางสาวสิริลักษณ์ ตามูล สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1659 591473083 นางสาวสุวนันท์ กาชัย สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ
1660 591473084 นางสาวเสาวณีย์ พิลาสชวนพิศ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1661 591473092 นางสาวอรวรรณ เต๋จ๊ะ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1662 591473094 นางสาวอาภาภิรมย์ เครือวงค์ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1663 591473095 นางสาวจิราพร กันทวี สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1664 591473099 นางสาวพัชรีพร เจริญ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1665 601473001 นางสาวกนิษฐา เทพสุภา สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1666 601473002 นางสาวกฤตาภรณ์ ม่ิงขวัญ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1667 601473003 นางสาวกฤษติยากรณ์ เรืองศักด์ิ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1668 601473006 นางสาวกันติยา จองสอง สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1669 601473010 นางสาวขวัญฤทัย ใจซ่ือ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1670 601473014 นางสาวฉัตรมณี ต่อมใจ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1671 601473015 นางสาวชนิดา เชี่ยวชาญ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1672 601473017 นางสาวช่อผกา อบเชย สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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1673 601473019 นางสาวณัฎฐา ศุภวิชญ์สถิตคุณ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1674 601473026 นางสาวนลิน อุสาใจ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1675 601473027 นางสาวนัดดา ชํานาญดี สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1676 601473028 นางสาวนันทัชพร ชาวไพร่ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1677 601473030 นางสาวบุษยมาศ โคตะนันท์ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1678 601473032 นางสาวปวีณา ผาด่าน สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1679 601473033 นางสาวพรรณิกา เชาว์ไว สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1680 601473034 นางสาวพิชญารักษ์ ยอดสรรเสริญ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1681 601473035 นางสาวพิมลพรรณ มะโนแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1682 601473039 นายภานรินทร์ บุตรโคตร สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1683 601473048 นางสาววราภรณ์ วรรณโกฏิ สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1684 601473053 นางสาวศุจินันท์ ศรีวาจร สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1685 601473056 นางสาวสวิชญา ทองภู สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1686 601473063 นายเสกสรร การิยา สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1687 601473071 นางสาวอุไลพร จารุเรืองสิริกุล สาธารณสุขศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1688 581418018 นายวัชรินทร์ ไอ่แสน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1689 591418013 นางสาวรัชนารถ นาใจ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1690 591418017 นางสาวอรปรียา ปาละ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1691 591418022 นางสาวพิทยารัตน์ โกติรัมย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ
1692 581702018 นางสาวจีรพรรณ สุวรรณภักดี การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1693 581702040 นางสาวดวงฤดี นิวัฒน์ฐิติกุล การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1694 581702047 นางสาวธัญญา อุดมไพศาลศักด์ิ การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1695 581702060 นายนิสิตวัฒน์ แซ่แล การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1696 581702064 นายปฏิภาณ กําเนิด การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1697 581702089 นายฤทธิเกียรติ จันทาพูน การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1698 581702096 นางสาววราพร ตนฟู การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1699 581702102 นางสาวศศิชา ศรีเมือง การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1700 581702108 นายสมชัย แซ่โซ้ง การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1701 581702112 นายสิทธิพงษ์ นุดี การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1702 581702131 นางสาวอุบลรัตน์ ต้นฟู การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1703 581702133 นางสาวสุมาลี นักรบดอย การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1704 581702185 นางสาวจิรประภา เทพรักษา การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1705 591702009 นางสาวเกศฎาพร เกี๋ยงหนุน การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1706 591702017 นางสาวชนิษฐา ปวงงาม การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1707 591702019 นางสาวชลนิภา ตาคํา การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1708 591702023 นางสาวฐิตินันท์ บัวหลวง การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1709 591702037 นางสาวนิตยา มีสลวย การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1710 591702040 นางสาวเบญจรัตน์ รวมจิตร การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
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1711 591702073 นางสาววิญารัตน์ จันทวงศ์ การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1712 591702077 นางสาวศศิธร ก้อนแก้ว การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1713 591702079 นางสาวศิริวิมล สุพงษ์ การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1714 591702088 นางสาวสุนิสา ปัญญา การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1715 591702091 นางสาวสุภาพร ทองคํา การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1716 591702114 นางสาวกรรณิการ์ ไชยบุญเรือง การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1717 591702122 นางสาวธัญลักษณ์ ต๋ันธิมา การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1718 591702136 นางสาวอริสา เผ่ากันทะ การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1719 591702139 นางสาวพุธิตา โครงกาบ การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1720 591702141 นายภานุพงศ์ อวดครอง การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1721 601702008 นายจีรวัฒน์ ปกแก้ว การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1722 601702013 นายณัฎฐ์นภัสกร สิงหศักด์ิ การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1723 601702023 นางสาวปวีณา ชัยเรือน การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1724 601702024 นางสาวปาริฉัตร กุออ การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1725 601702038 นางสาวสิริกันยา ฝันถึงภูมิ การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1726 601702039 นางสาวสุชัญญา น้อยหมอ การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1727 601702041 นางสาวสุนิจตรา มูลธิจันทร์ การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1728 601702042 นางสาวสุภางพักตร์ ยอดโนชัย การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1729 601702050 นางสาวอมรรัตน์ ยะแสง การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1730 601702058 นางสาวเจนจิรา ทองมาก การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1731 601702077 นายจักรกริช อุ่นเรือน การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1732 601702094 นางสาวชลลดา โสตรแก้ว การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1733 601702097 นายณัฐวุฒิ นาใจ การพัฒนาสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1734 581771062 นายศิวกร ไชยมงคล คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1735 591771001 นางสาวกตัญญู พันธ์ุสอาด คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1736 591771030 นายณัฐศิษฏ์ จําเรือน คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1737 591771035 นางสาวธัญญาพร แก้วหลวง คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1738 591771089 นางสาวจริจา งานธนสัญญา คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1739 601771014 นางสาวชนานุช ทาลมดี คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1740 601771019 นางสาวฐิติยา จินดาดํา คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1741 601771047 นางสาวพัณณิตา นักการ คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1742 601771071 นายอนาวินทร์ ปินตา คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1743 601871001 นางสาวกนิษฐ์นันท์ แสงเมือง คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1744 601871022 นายปิยศักด์ิ ทรายทองธารา คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1745 581427002 นางสาวกฤษณา ชุ่มเมืองอินทร์

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1746 581427010 นางสาวธนัญชญา แก้ววัน

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1747 581427011 นางสาวธันนวดี แก้วชมภู

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1748 581427012 นายธีรยุทธ ยาวิไชย

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
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1749 581427015 นางสาวพรรณทิวา อ้นบุตร
จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1750 581427016

นางสาวพรหมภสสร สามารตน
สกล

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1751 591427003 นางสาวจิรวรรณ กันทะเนตร

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1752 591427005 นางสาวจุฑารัตน์ คําอ้ายกาวิน

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1753 591427012 นางสาวนิตยา แสงเมือง

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1754 591427014 นางสาวปรางวิภา ใหม่ทา

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1755 591427019 นางสาวไพรินทร์ น้อยสถิตย์

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1756 591427023 นางสาววัจนารัตน์ พรหมลังกา

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1757 591427027 นางสาวสายธาร มงคล

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1758 591427029 นางสาวอัญชณา เชื้อคํา

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1759 591427030 นางสาวชนิสรา อุปจักร์

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1760 601427007 นายธีรวัฒน์ อุตตะมา

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1761 601427011 นางสาวปลายฟ้า แสนโพธิ์

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1762 601427013 นางสาวพรรณราย ไชยกอ

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1763 601427016 นางสาววรารัตน์ มีต่อ

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1764 601427018 นางสาววิลาวัณย์ ชมภูธิมา

จตวทยาสงคม แขนงวชาจตวทยา
อตสาหกรรม

สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1765 581732009 นายนนธวัฒน์ ชัยกูล ดนตรี สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1766 581732010 นางสาวนันทพร เทียนทอง ดนตรี สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1767 581767013 นายธนพล ตาเบ้า ทัศนศิลป์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1768 581712001 นางสาวไพรินทร์ ไชยกุล นวัตกรรมสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1769 591712003 นางสาวณัฐริกา ยานะ นวัตกรรมสังคม สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1770 591456009 นายทักษิณ นพมาศนิรันดร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1771 581764019 นายนฤพล เตชะนันท์ สังคมวทิยาและมานุษยวิทยา สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1772 581764021 นางสาวเบญจมาศ หอมหวาน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1773 581764022 นางสาวเบญจวรรณ ลวนคํา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1774 581764024 นางสาวปราณี อาส่า สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1775 581764025 นางสาวเปรมฤทัย กันขัด สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1776 581764035 นางสาวสาวิตรี ประวิง สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1777 581764036 นางสาวสิทธิพร อินเทพ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1778 581764037 นางสาวสิริกานดา สุภาวรารัตน์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1779 581764042 นายอรรถพงษ์ ภู่ประเสริฐ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1780 591764003 นางสาวเกศรา พงษ์พูล สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1781 591764011 นางสาวพรวลัย นํานอก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สํานักวิชาสังคมศาสตร์
1782 591764012 นางสาวภิญญาภัทร์ หวานใจ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สํานักวิชาสังคมศาสตร์
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