
 รายช่ือผู้ผา่นการสมัภาษณ์การกู้ ยืมรายใหม่ปี 2561 (น าล าดบัไปกรอกท่ีหวักระดาษแบบค าขอกู้ ยืม) 

ล าดับ รหัส ค าหน้า ชื่อ นามสกุล คณะ โปรแกรมวิชา 

1 611220622 น.ส. ญาณี วิโรจน์วนากุล 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาษาจีน 

2 611320115 น.ส. วิมลวรรณ อยู่สุขสถาพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3 601520222 น.ส. สุกันยา ครุธแก้ว คณะวิทยาการจัดการ บัญชี 

4 591220404 น.ส. ศรัณยา ช้างเนียม 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม 

5 611430120 น.ส. พนารัตน์ แก้วคล้าย คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6 611120514 น.ส. อุไร วงศ์ธีรภาพ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

7 611120205 น.ส. เอ้ือมดาว พรมปิก คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 

8 611420205 น.ส. เอมิกา พรมสายบัว คณะวิทยาการจัดการ การตลาด 

9 601120304 น.ส. จุฑามาศ คงยวง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

10 601920105 น.ส. นันทิวา บุญมูล 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ 

11 611120610 น.ส. วรยา แจ่มหม้อ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

12 
605120218 

  

นายยอดชาย  
ตรรกศาสตร์กุล   

ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 

13 611320803 น.ส. ศิรินทรา บางเหลือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 

14 611121511 น.ส. ณัฐริกา ไกรยงค์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

15 611120707 นาย ณัฐพล ดวงคํา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา 

16 611320627 น.ส. ไพรลิน ชัยอารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา 

17 611120810 นาย สิทธิชาติ แลงามตา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

18 611920106 น.ส. จิตสุภา วงษ์มาก 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ 

19 611420409 น.ส. ธนัดดา อินทรรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป 

20 601120923 นาย สุเมธ แป้นปาน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

21 611720307 นาย ภูธร ใหม่แก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

22 611920117 น.ส. กัญชริญา ขันกะสิกรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ 



23 611220103 น.ส. วรสินา บุญน้อย 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาษาไทย 

24 611120106 น.ส. ณัฐธิดา อ่อนจิ๋ว คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 

25 
605120215 

  

น.ส.ณัฐธิดา  
หลักเพชร   

ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 

26 611120513 น.ส. จิดาภา สุขสาคร คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

27 611120505 นาย เกียรติศักดิ์ ทองขาว คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

28 611120501 นาย อธิปชิระ บุญพรม คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

29 601121218 น.ส. เบญจวรรณ สร้อยตา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

30 611120705 น.ส. เพ็ญนิพา พับพุ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา 

31 611120404 น.ส. นภัสสร อินรัญ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

32 601720204 นาย สุทธิพงษ์ เรื่อศรีจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

33 611420229 น.ส. ศิริพร ถาวร คณะวิทยาการจัดการ การตลาด 

34 611321110 น.ส. รุ่งนภา เลินไธสง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยร
คอมพิวเตอร์ 

35 611420111 น.ส. สุภาวิมล จันทํา คณะวิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร 

36 611420807 นาย มีโชค น่วมสกุณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 

37 601120401 น.ส. ดวงเดือน รัตนวิชัย คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

38 611520131 น.ส. นุชจรีย์ พิลาทอง คณะวิทยาการจัดการ บัญชี 

39 611320828 นาย ไพรัตน์ คําหล้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 

40 2147483647 นาย ธรีนัย แซ๋เฮ่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

41 611121012 น.ส. เกวรี ปานคํา คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

42 611220303 น.ส. สิรีธร นวพงษ์ภูษา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

43 611120503 น.ส. สุรัตน์ดา ช่างเพาะ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

44 611121411 น.ส. นภาวรรณ คุ่ยดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

45 601220923 น.ส. นิราวรรณ เกิดอุทัย คณะวิทยาการจัดการ 
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

46 
615520118 

  

น.ส.พูนทรัพย์  
ปันเขียว   

วิทยาการจัดการ การบัญชี 

47 601121223 น.ส. กัญญารัตน์ พิชิตสกุล คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 



48 611121509 น.ส. กัญญาภัทร จันทร์กันนา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

49 611121423 น.ส. ประภัสสร พลากร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

50 611120530 น.ส. กัญญาณัฐ กวินวนาลี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

51 601120921 นาย พริษฐ์ ปั้นแปลก คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

52 611120401 น.ส. ปิยนุช ณ คําตัน คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

53 611120714 นาย จีราวัฒน์ รุ่งไทย คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา 

54 611220309 น.ส. ปวีณา วิเชียงชัยคีรี 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เอกอังกฤษ 

55 611121214 น.ส. ฐิติรัตน์ มะเฮง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

56 
615520115 

  

น.ส.พนิดา  
ยอดคลังทอง   

วิทยาการจัดการ การบัญชี 

57 611320808 นาย พลวัฒน์ ใจวิสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 

58 601220302 นาย ธนบดี เทศพร 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

59 611121020 น.ส. กรกนก คําบุญ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

60 611120827 นาย วีระพล ดีเอ่ียม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

61 
615820105 

  

นายอรรฆเดช  
คํามี   

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

62 601820122 นาย อนาวิน พรมสา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

63 611220405 น.ส. ไหมพิมพ์ ตังพานิช 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม 

64 611220104 น.ส. ฉัตรวลี โนขัดติมา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาษาไทย 

65 611220403 นาย ธัญหฤษฏ์ พลแย้ม 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม 

66 611120630 น.ส. กล้วยทิพย์ ใบพะออม คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

67 611320105 นาย เจตรินทร์ สีแตง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

68 611420833 นาย อนุรัตน์ บุยกอแก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 

69 
615420104 

  

นายพงศธร  วา
นิชย์   

วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 



70 601820105 น.ส. พินิจนันท์ ก้อนทอง 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

71 611220817 น.ส. สุนิสา เทพเทศ คณะวิทยาการจัดการ 
การท่องเที่ยวและการ
โรงเเรม 

72 611430126 นาย อิทธิพัทธ์ หล้าเเก้ว คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

73 
605720112 

  

นายฟากฟ้า  
มาแสงสา   

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

74 611720205 นาย ชินพรรธน์ หมอนจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 

75 611620120 นาย จิรวัฒน ์ สิงห์คา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

76 611320110 นาย ชยณัฐ ประมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

77 611920101 น.ส. พัชราภรณ์ รัตถา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ 

78 611220305 น.ส. สุภัสสร ช่างเงิน 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

79 611220601 น.ส. นฤมล นะพา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาษาจีน 

80 611420808 นาย นันทวัฒน์ โยธานันท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 

81 611420818 น.ส. ฐิติมา อนุสิฏฐกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 

82 60120817 น.ส. ศุกนิดา อินต๊ะ คณะครุศาสตร์ พละ 

83 611122215 นาย กรวิทญ์ ใจแก้ว คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา 

84 
615820138 

  

น.ส.เจนจิรา  กิ
ติหาญ   

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

85 
615280141 

  

น.ส.สลลิรัตน ์ 
ถิ่นน้ําใส   

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

86 581520221 นาย ชนากรณ์ เพชรชนินทร์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี 

87 611320304 น.ส. น้ําทิพย์ สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

88 611520101 น.ส. สรินยา เจริญสารีกิจ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี 

89 611121024 น.ส. วารินธร สังข์ป่า คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

90 611121808 นาย ชัยธวัช อ้นอิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 



91 611120613 น.ส. สรารัตน์ บุญญะกา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

92 611420112 น.ส. ณัฐนันท ์ รัชสมัย คณะวิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร 

93 611121026 น.ส. ญานิกา ธรรมมา คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

94 611620215 นาย พีรพัทธ์ เพชรพูล 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

95 
605720111 

  

นายทักษิน  วัง
สิงห์   

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

96 611320212 น.ส. ชุติมา จันทร์ดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 

97 61120723 นาย ธนธรณ์ ลึกมณี คณะครุศาสตร์ เอกสังคม 

98 611820121 น.ส. ปวีนา เงินยิ่ง 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

99 611120710 นาย สุริยา คงอมรคีรี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา 

100 611420810 น.ส. ทักษพร กาบขุนทด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 

101 611820109 น.ส. ทิพานันท์ สีปัจฉิม 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศสตร์ 

102 
615320112 

  

นายณัฐวัตร  
ต๊ะถิ่น   

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

103 
615420106 

  

น.ส.จันทว ี 
โพธิ์พันธุ์   

วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

104 611820215 น.ส. ชลลดา จําปางาม 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

105 611220801 น.ส. วริศรา คําสา คณะวิทยาการจัดการ 
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

106 611320306 น.ส. ชญากานฑ์ โพธิ์ลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม 

107 601320205 นาย นัฐพล พิมพ์มี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 

108 611520225 น.ส. มาตาวี พรมมา คณะวิทยาการจัดการ บัญชี 

109 601120901 นาย ทนงศักดิ์ ดวงใจแก้ว คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

110 611620222 น.ส. ธิภาพร โพสิม 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

111 611820214 น.ส. จาริฏา คงกลั่นดี 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 



112 611121920 นาย กรรชัย ตันติวงค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

113 
615420208 

  

น.ส.ทิพย์กมล  
ถาน้อย   

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป 

114 611220102 น.ส. รุ่งอรุณ ขุนพิลึก 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาษาไทย 

115 611420812 น.ส. นภาว ี มีสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 

116 611820212 น.ส. อรภาภรณ์ จันทวี 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

117 601720611 นาย ศรัณย์ บุญส่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 

118 611120706 น.ส. ปฏิมา ก้อนวิมล คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา 

119 611121520 น.ส. มณิภา แซ่กือ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

120 601120905 นาย พงษ์สิริ วงษ์ด ี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

121 
60512101 

  

น.ส.ปิยาภรณ ์ 
พรหมประสิทธิ์   

ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

122 611121510 นาย สหรัฐ 
หงษ์เวียง
จันทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

123 601520238 น.ส. สุภาวณี เข็มด้วง คณะวิทยาการจัดการ บัญชี 

124 611420403 น.ส. น้ําฝน ขวัญเผือก คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป 

125 591121027 นาย ภาณุพงศ์ ดวงสมร คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

126 

605120223 

  

น.ส.ลดาวัลย ์ 
วาจาแสนเจริญ
กุล   

ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 

127 
605120217 

  

น.ส.อังสุมาลิน  
อินตะนา   

ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 

128 
615530105 

  

น.ส.สุรีย ์ กิตติ
พนากุล   

วิทยาการจัดการ การบัญชี 

129 611320210 น.ส. ณัฏฐณิชา แสนสุภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 

130 601220926 น.ส. รัตนาพร สอนสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ 
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

131 601220202 น.ส. สมฤทัย เทียนชัย คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาไทย 



สังคมศาสตร์ 

132 611121017 น.ส. กนกพร มังกร คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

133 
615420105 

  

น.ส.วาสนา  
ชื่นชม   

วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

134 611121528 น.ส. กัญญารัตน์ มาบุญธรรม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

135 611320307 นาย กิจชนะ เก้นโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

136 601120609 น.ส. ธันยพร ขอนดอก คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

137 611121419 น.ส. ฐิติมา เนียมสุ่ม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

138 611820126 น.ส. อรพิน คุ้มพงษ์พันธ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

139 611121923 นาย ตรัยสิทธิ์ พานิช 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

140 611220207 น.ส. อรวรา จอนพงษ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาษาไทย 

141 
615520110 

  

น.ส.สชุาวด ี จัง
พินิจกุล   

วิทยาการจัดการ การบัญชี 

142 
615520109 

  

น.ส.ชลดา  
กนกสกุลวงศ์   

วิทยาการจัดการ การบัญชี 

143 
615530104 

  

น.ส.ชฎาพร  
กุลชนไพศาล   

วิทยาการจัดการ การบัญชี 

144 
615530102 

  

น.ส.พัชรินทร ์ 
สุวรรณจันทร์   

วิทยาการจัดการ 
วิทยาการจัดการ(เทียบ
โอน) 

145 601220126 น.ส. ชัยญาวรรณ ศรีสุพรรณ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาษาไทย 

146 601820113 น.ส. สุรีพร ขําจันทร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

147 611820103 น.ส. ชลดา ถาวร 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

148 611420819 น.ส. สุภาวิน ี ต๋าตา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 

149 611520227 น.ส. กาญจนา 
ทรัพย์
ประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี 



150 591820325 น.ส. มินตรา เชื้อเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

151 611320812 นาย ณรงค์ศักย์ บุบผา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 

152 601420512 น.ส. เรณุกา อินทร์ศรี คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป 

153 611820222 นาย กฤษณะ สกุลณีย์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

154 
615420326 

  

น.ส.ชุติกาญจน์  
ต๋าคํา   

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 

155 611620208 น.ส. ชลธิชา จําปางาม 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

156 601520206 น.ส. กิติวรรณ จั่นแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี 

157 611420505 นาย หัสวรรษ สุทธิสิรีสรรค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 

158 
615520124 

  

น.ส.กรรณิการ์  
แสงหงษ์   

วิทยาการจัดการ การบัญชี 

159 611320806 น.ส. จิรานุช มั่นคงพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 

160 611430108 น.ส. หทัยชนก เขียวเกษม คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

161 611520120 น.ส. ดวงเพชร เทียมหลา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี 

162 611420823 น.ส. ประวีรัตน์ ดํานา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 

163 611420811 น.ส. พิมพ์ชนก ผะอบนาค คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 

164 611420410 น.ส. ธนาวรรณ ดีวัน คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป 

165 
605520107 

  

น.ส.พรชนก  
งานรุ่งอุดม   

วิทยาการจัดการ การบัญชี 

166 611121517 น.ส. ปิยะฉัตร นารอด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

167 611430123 น.ส. สิริกานต์ดา วิเชียรรัตน ์ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

168 601120315 น.ส. อัญญารัตน์ เคลือบเจาะ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

169 
615520126 

  

น.ส.อนุศรา  
อุระอารี   

วิทยาการจัดการ การบัญชี 

170 611620126 นาย ศราวุธ วจนะถาวร 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

171 611720130 นาย ศุภชัย โฉมเฉิด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า 



172 
615820116 

  

นายพิเศษชัย
ชาญ  ฉิมสุด   

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

173 611120813 น.ส. วาสนา ธรรมกูล คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

174 611420832 นาย ณัฐพงษ์ แก้ววงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 

175 611420211 นาย ไก่ แซ่ม้า คณะวิทยาการจัดการ การตลาด 

176 595120122 น.ส. กวิสรา อินทะปัญญา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

177 601120123 น.ส. ภาวิน ี วงศ์เศรษฐี คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 

178 611420227 น.ส. ไพรินทร์ น่วมเจิม คณะวิทยาการจัดการ การตลาด 

179 611820213 น.ส. ฐิติกานต์ ทองโบราณ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

180 
615420311 

  

น.ส.เสาวนีย ์ 
กันทาเปี้ย   

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 

181 611320823 น.ส. ลลนา อยู่สบาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 

182 611520218 น.ส. นิศามณี อินอยู่ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี 

183 611520210 น.ส. สุนิสา บุญเอ่ียม คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี 

184 601121218 น.ส. เบญจวรรณ สร้อยตา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

185 611220622 น.ส. ญาณี วิโรจน์วนากุล 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาษาจีน 

186 611121912 นาย ลักษณะ ตาลน้อย 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

187 611820217 นาย เสกสรรค ์ โพธิ์พรม 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

188 611520216 น.ส. สงกรานต์ ทองฤทธิ์ กรุณาเลือก บัญชี 

189 611520216 น.ส. สงกรานต์ ทองฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี 

190 611120710 นาย สุริยา คงอมรคีรี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา 

191 611121807 น.ส. สุพิชชา เมนไธสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ค.บ. 

192 601820130 น.ส. สมติกานต์ โคฮุก 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

193 601220203 นาย อานุภาพ แผนวิชิต 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาษาไทย 

194 591320211 น.ส. ชนาพร พรมมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 



195 611620134 น.ส. พรนพา เสือสา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

196 6114202 น.ส. ธิติมา จันทร์ทับทิม คณะวิทยาการจัดการ การตลาด 

197 611120108 น.ส. พัชราภรณ์ โภชน์บุญมี คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 

198 611220309 น.ส. ปวีณา วิเชียรชัยคีร ี
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ อังกฤษ 

199 611121020 น.ส. กรกนก คําบุญ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

200 611620230 นาย ธีรภัทร สุขภิรมย์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

201 611121707 น.ส. สุดารัตน์ 
ทรัพย์
เหลือแสน คณะครุศาสตร์ เอกประถมศึกษา 

202 601820108 นาย ชยางกูร คงกล้า 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

203 611820119 น.ส. วรรณรัตน์ ฟองเอม 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

204 611220613 น.ส. พรพิมล แสนเขียววงศ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาษาจีน 

205 591220711 นาย ชลธ ี จุลจันทร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ 

 


