
ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ

1662 591116037 นางสาวนริศรา วงษารัตน์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

1663 581100026 นางสาวธิดารัตน์ ศรีวิชัย การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์

1664 581100049 นายอดิศร สมนา การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์

1665 591100015 นางสาวชลธิชา เฉียบเอ่ียมเชาน์ การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์

1666 591123034 นางสาวรัตนา แซ่โซ้ง คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์

1667 591123038 นางสาววิภาภรณ์ แซ่จาง คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์

1668 591123057 นายอาทิตย์ ธรรมชยังกูร คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์

1669 601123029 นางสาวพิมพ์ฝัน มหาพราหมณ์ คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์

1670 591137007 นายกิตติพงษ์ แก้ววิเชียร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์

1671 591150075 นางสาวศิริพร แลสันกลาง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

1672 591166037 นายนรานนท์ ร่องแก้ว ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

1673 581171024 นางสาวนลินนิภา ป๋ันจา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

1674 591479023 นายพีรศักด์ิ แสนวงค์ค า นวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1675 591999023 นางสาวพัชรี ได้พร้อม วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1676 601700234 นางสาวอารียา ปันทะนู ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์

1677 591755029 นายนพดล อดทน ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

1678 611755037 นางสาวรุ่งนภา นะพะการ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

1679 591749066 นางสาวอภิรดี อิสรียากุล ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์

1680 592750022 นางสาวพีรญาณ์ แสงใสแก้ว ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์

1681 611750029 นางสาวธัญชนิต เกตุแก้ว ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์

1682 591795071 นางสาวนัฐลิกา จันทาพูน การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

1683 611705167 นางสาวนภาพร โนจันทร์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ

1684 611705171 นางสาวกรณิค ตุการ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ

1685 591781003 นางสาวกรรณิกา ไชยมงคล การจัดการการท่องเท่ียว ส านักวิชาการท่องเท่ียว

1686 611781100 นางสาวอริษรา ไชยพรมเจริญ การจัดการการท่องเท่ียว ส านักวิชาการท่องเท่ียว

1687 621706056 นางสาวอักษิพร มโนสมบัติ การโรงแรม ส านักวิชาการท่องเท่ียว

1688 601768042 นางสาวอรปรียา อุษา กราฟิกดีไซน์ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1689 611768013 นางสาวพัทธมน รัตนนิรมลสกุล กราฟิกดีไซน์ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1690 611768036 นายธัญพิสิษฐ์ เกตุแก้ว กราฟิกดีไซน์ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1691 591463065 นายอนุชิต ดอยไพรสณฑ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1692 611998017 นายวาณิชย์ ต๊ิบสุภา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1693 611772073 นางสาวจิราภรณ์ จักรใจวงศ์ นิติศาสตร์ ส านักวิชานิติศาสตร์

1694 591777048 นางสาวณัฐภรณ์ ปัญจบุรี การปกครองท้องถ่ิน ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ

1695 601777029 นายณัฐวุฒิ กันวี การปกครองท้องถ่ิน ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ

1696 601770032 นางสาวจุฑามาศ ปันค า รัฐประศาสนศาสตร์ ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ

นักศึกษาทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ลักษณะท่ี 1 สาขาขาดแคลน (กยศ. รายเก่ามหาวิทยาลัย)
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1697 601770215 นายนนทวัฒน์ ใจจาน รัฐประศาสนศาสตร์ ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ

1698 591790095 นางสาวทิพเกสร ศรีบุญโสม บัญชีบัณฑิต ส านักวิชาบัญชี

1699 601473071 นางสาวอุไลพร จารุเรืองสิริกุล สาธารณสุขศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1700 611418016 นางสาววันณิดา สุนันต๊ะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1701 591702040 นางสาวเบญจรัตน์ รวมจิตร การพัฒนาสังคม ส านักวิชาสังคมศาสตร์

1702 591702122 นางสาวธัญลักษณ์ ต๋ันธิมา การพัฒนาสังคม ส านักวิชาสังคมศาสตร์

1703 591702136 นางสาวอริสา เผ่ากันทะ การพัฒนาสังคม ส านักวิชาสังคมศาสตร์

1704 611771028 นายวีระชัย ใคร้ก  า คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ส านักวิชาสังคมศาสตร์

1705 591427012 นางสาวนิตยา แสงเมือง จิตวิทยาสังคม แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ส านักวิชาสังคมศาสตร์

1706 591427027 นางสาวสายธาร มงคล จิตวิทยาสังคม แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ส านักวิชาสังคมศาสตร์

1707 591427030 นางสาวชนิสรา อุปจักร์ จิตวิทยาสังคม แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ส านักวิชาสังคมศาสตร์

1708 591712003 นางสาวณัฐริกา ยานะ นวัตกรรมสังคม ส านักวิชาสังคมศาสตร์
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