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136 621116009 นางสาวจุไรรัตน์ ชัยวงค์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

137 621116014 นางสาวณิชกานต์ เวียงแก้ว การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

138 621123016 นางสาววรชา ปันทะยม คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์

139 591150071 นายวณัฐพงษ์ กันทา พลศึกษา คณะครุศาสตร์

140 601150018 นายชินดนัย ยอดธง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

141 621150028 นางสาวนิรินธนา เพ็ชรหล้า พลศึกษา คณะครุศาสตร์

142 611144012 นายเฉลิมสันต์ กมลาสน์บูชา ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์

143 621166042 นายวรากร พรมทอง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

144 621166046 นายสหัสวรรษ ศักภิวัล ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

145 621166057 นางสาวขวัญข้าว สุวรรณปราการ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

146 621161029 นางสาวกัลยา แซ่เชิน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะครุศาสตร์

147 621171002 นางสาวกรุณา มูลละ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

148 621171023 นางสาวนาตยา มาเสมอ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

149 621171046 นางสาวสุพิชชา รักนา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

150 621788015 นางสาวแสนยากร ปัทถาพงษ์ ภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์

151 611700069 นายวงศกร แซ่จ๋าว ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์

152 621700072 นางสาววราพร คิดอ่าน ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์

153 621700081 นางสาวสุชาดา เชอหม่ือ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์

154 621700086 นางสาวสุภามาศ ทองสุข ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์

155 621700123 นางสาวนภาพร แซ่หว้า ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์

156 621799027 นายวาทิตย์ พิทักษพิพัฒน์ผล ภาษาญ่ีปุ่น คณะมนุษยศาสตร์

157 621749132 นายชัยนเรศ มีสุข ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์

158 621749156 นางสาวสุพัตรา พงษ์ยศ ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์

159 621753033 นางสาวชี ฟาง ลิม ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์

160 621732003 นายชวลิต แซ่ลี ศิลปกรรมศาสตร์ (ดุริยางคศิลป์) คณะมนุษยศาสตร์

161 621732007 นายปณชัย ยามี ศิลปกรรมศาสตร์ (ดุริยางคศิลป์) คณะมนุษยศาสตร์

162 621795024 นางสาวญาณัจฉรา สิงหะ การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

163 621795030 นางสาวทิพปภา นันทชัย การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

164 621744041 นายเขตโสภณ สันส าราญ นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม่) คณะวิทยาการจัดการ

165 621744046 นายพลวรรธน์ ชัยชุมภู นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม่) คณะวิทยาการจัดการ

166 611705034 นายธนวัฒน์ เช้ือเมืองพาน บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ

167 621705073 นางสาวอรปรียา นันติ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ

168 622805002 นางสาวกนกวรรณ มูลแก้ว บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ

169 622805028 นางสาวเยาวลักษณ์ นาทะสัน บริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ

170 621792052 นายหนุเทพ วารีนิพนธ์ บริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ลักษณะท่ี 1 สาขาขาดแคลน (กยศ. รายใหม่)
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171 621420003 นางสาวชยาภรณ์ แก้วศิริ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

172 601459010 นางสาวรุจิรา ทองน้อย วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

173 621459001 นางสาวชินานาถ กองอินทร์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

174 621459003 นายพัชรพล แก้วแก่น วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

175 601781104 นางสาวรัตนาภรณ์ สุธรรม การจัดการการท่องเท่ียว ส านักวิชาการท่องเท่ียว

176 621781090 นางสาวพิชญ์สินี ก่อถ่อมู การจัดการการท่องเท่ียว ส านักวิชาการท่องเท่ียว

177 621706007 นางสาวจิติพร หลงฉิม การโรงแรม ส านักวิชาการท่องเท่ียว

178 621706029 นางสาววรรัตน์ แซ่ลี การโรงแรม ส านักวิชาการท่องเท่ียว

179 621706035 นายสมปราชญ์ สมศักด์ิ การโรงแรม ส านักวิชาการท่องเท่ียว

180 621794001 นางสาวกนกพร เสียวสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

181 621894008 นางสาวจิรัฐศิกาล สามทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

182 621413008 นายปฐกรณ์ แก้วก๋า เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

183 621463013 นายดนุพล กองป่ิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

184 611998023 นายกิตตินันท์ ศรีใจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

185 621998039 นายฐิติพงศ์ มูลชัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

186 611772112 นางสาวนาถชนก อินโน นิติศาสตร์ ส านักวิชานิติศาสตร์

187 621772022 นายธนาเทพ สุรินทร์ตา นิติศาสตร์ ส านักวิชานิติศาสตร์

188 621772038 นายภาคภูมิ นามเจริญ นิติศาสตร์ ส านักวิชานิติศาสตร์

189 621772083 นางสาววริศรา ท้ายเรือค า นิติศาสตร์ ส านักวิชานิติศาสตร์

190 621772094 นางสาวจริยา กาวิชัย นิติศาสตร์ ส านักวิชานิติศาสตร์

191 611770015 นางสาววรดา อุ่นทง รัฐประศาสนศาสตร์ ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ

192 621770001 นางสาวกนกวรรณ์ สมสวัสด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ

193 621770035 นายธนกร ดงปารีย์ รัฐประศาสนศาสตร์ ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ

194 621770050 นางสาวปวีณ์ธิดา สืบสาย รัฐประศาสนศาสตร์ ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ

195 621770132 นายวุฒิชัย เช้ือเมืองพาน รัฐประศาสนศาสตร์ ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ

196 621473012 นางสาวทิพรัตน์ เพ็ชรประดับ สาธารณสุขศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

197 621473028 นายสิรธีร์ จอมศรีลา สาธารณสุขศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

198 621473044 นางสาวนริศรา บุญประเสริฐ สาธารณสุขศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

199 621702025 นางสาวเย็นจิตร กานนสัมฤทธ์ิ การพัฒนาสังคม ส านักวิชาสังคมศาสตร์

200 611771012 นางสาวจิราพร แซ่โซ่ง คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ส านักวิชาสังคมศาสตร์

201 621771057 นายธีรภัทร์ ตระกูลขยัน คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ส านักวิชาสังคมศาสตร์

202 621456001 นางสาวนันทญา แพงวิเศษ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านักวิชาสังคมศาสตร์


