
รายชื่อที่ถูกคัดออกเนื่องจากส่งเอกสารใบลงทะเบียนเรียน ปี 61  
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้ส่งแบบค ากู้ผ่านระบบ e-Studentloan หรือตัวนักศึกษาไม่ประสงค์กู้ต่อ 

ล าดบั คิว รหัส นศ ค าหน้า ช่ือ นามสกุล คณะ โปรแกรมวชิา 

1 67 611121810 นาย กานต ์ ใจไทย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

2 131 611520223 น.ส. พิมพร์ภทัร ปานะพงษ ์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

3 252 575120209   
นางสาวณฐั
ธิดา ดนยันารีกุล คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

4 506 601120828 นาย นายนครินทร์ ขมุทอง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

5 543 611121015 น.ส. พชัรธิดา มหึเมือง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

6 638 611720110 นาย อสัฎาวฒิุ บวัวฒัน์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี
วศิวกรรมไฟฟ้า 

7 709 611320409 น.ส. นนัทวรรณ ตะ๊แน่ว คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

8 735 575120227 น.ส. จารุวรรณ อินทพงษ ์ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

9 891 571120651 นาย เสฏฐวฒิุ เลิศจรัสงาม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรี 

10 928 611120624 น.ส. รัตนาวดี ขจดัภยั คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

11 1101 611320625 น.ส. ณฐัชญา นามยั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

12 1233 611320815 นาย อภิสิทธ์ิ เกตุแกว้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

13 1347 611121002 น.ส. วภิาวี ไววอ่ง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

14 1359 581220104 น.ส. สุนนัทา ปัญญาใส คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

15 1456 611820207 น.ส. คฑาพร อินทสร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

16 1496 611120819 น.ส. วรรณลิสา ลองเนียม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

17 1517 611120208 นางสาว รุจิรดา ขนัธวฒัน์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

18 1666 601620136 น.ส. ภคัจิรา เอ่ียมสอาด คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

19 1674 581220103 น.ส. วงตะวรรณ แตงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

20 1687 611420711 น.ส. ศิรินรัตน์ ฉาไธสง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

21 1793 601620135 น.ส. กนัยารัตน์ ชา้งสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

22 1822 611120906 น.ส. เนตรทราย ศรียางนอก คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

23 1829 591520208 น.ส. มณีรัตน์ อินทพงษ ์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

24 1830 601820116 น.ส. พิรุฬห์รัตน์ ศรีบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 



25 1835 601320919 นาย รัฐกิจ จานเครือ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เทคโนโลยสีารสนเทศ 

26 1841 611120809 นาย ปวเรศ 
ไพรา
ราชธรรม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

27 1850 591220438 น.ส. จตุพร ภู่ชินาพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

28 1858 611120329 น.ส. ชวนชม ฤทธ์ิจรรโลง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

29 1862 611121701 น.ส. ทิพยเ์กษร 
ดอนเขียว
ไพร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

30 1864 591520112 น.ส. จิราวรรณ บดีรัฐ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

31 1872 601320826 น.ส. หน่ึงฤทยั จนัทร์งาม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

32 1873 611420304 น.ส. สิริลกัษณ์ พรหมมา คณะวทิยาการจดัการ คอทพิวเตอร์ธุรกิจ 

33 1875 591121313 นาย ธนากร นินเเสง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

34 1883 611320305 นาย ปฏิภาณ เกษนาค คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วทิยาศาสตร์และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

35 1887 581120908 น.ส. เบญจมาศ ครีบผา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

36 1893 591220335 น.ส. จีรภรณ์ มีมุข คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

37 1911 595120213 น.ส. อริศรา จนัมา คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

38 1931 611120605 น.ส. ธนลวรรณ ทองผามงคล คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

39 1934 581121111 น.ส. สโรชา ปลั้นปลือ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

40 1948 2147483647 น.ส. พชัรี ศิริกุล คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

41 1955 611220203 น.ส. ศิริรัตน์ โกศยั คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

42 1956 611520105 น.ส. สุทธิดา ชูแผว้ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

43 1957 611220322 นาย ชาญยทุธ ชูแผว้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

44 1963 611120804 น.ส. อาลิสา ม่วงร่ืน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

45 1964 611430135 นาย วราวธุ ค ามูล คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

46 1965 601720615 นาย กิตติชยั เทียนสา คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยพีลงังาน 

47 1970 6114208 น.ส. กนกวรรณ สวรรคห์ลง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

48 1971 611820114 นาย จกัริน ชาวละหาร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

49 1981 611530113 น.ส. ทดัดาว จนัทคดั คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

50 1983 2147483647 นาย สิทธิชยั โหกลดั คณะครุศาสตร์ พละ 

51 1984 591220708 นาย อิศเรศ สนธิพงษ ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ 



 

52 1988 611720502 น.ส. มาลยัวลัย ์ สาอุด คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
อิเลก็ทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ 

53 1989 611420716 น.ส. สุธาทิพย ์ ยวงหิรัญ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

54 1992 611420717 น.ส. ธนาภรณ์ ทองค า คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

55 1993 611120715 นาย นฐัภูมิ พรมจนัทร์ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

56 1995 575120342 น.ส. วรัญญา สันทวฒิุ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

57 1997 611120404 น.ส. นภสัสร อินรัญ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

58 2004 611220427 น.ส. อรจิรา ชา้งนอ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ พฒันาสงัคม 

59 2006 611620219 นาย นิธิพงษ ์ รัตนาทร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

60 2007 611620229 น.ส. กาญจนา บลัลงักน์าค คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

61 2008 611620231 น.ส. วชิชุลดา อ ่าเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

62 2009 611430101 น.ส. มาริสา ธรรมชาติ คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

63 2010 611121527 น.ส. จนัทร์ทิวา รัตรดา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

64 2014 611220830 น.ส. อรทยั ศรีพา คณะวทิยาการจดัการ 
การท่องเท่ียวการ
โรงแรม 

65 2015 611220836 น.ส. โยธกานต ์ เจตเกษกิจ คณะวทิยาการจดัการ 
การท่องเท่ียวการ
โรงแรม 

66 2018 591220710 นาย สงกรานต ์ วชัรพิบูลย ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ 

67 2020 611220622 น.ส. ญาณี 
วโิรจน์วนา
กุล คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

68 2021 581220308 น.ส. ณฏัฐิกา ไมแ้ดง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

69 2023 581420320 น.ส. สุทธิดา ศรีเมือง คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

70 2024 571321028 น.ส. พนิดา แกว้สีทอง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

71 2025 611420413 น.ส. สุธาทิพย ์
ประพฒัน์
โพธ์ิ คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

72 2033 611321117 นาย นิธิพล รัตนาทร คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 


