
ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชื�อ - สกลุ คณะ สาขา ผู้คํ�าประกนั

90 6348100049 นางสาวเพชรลดา สตัถาวะโห พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มารดา

91 6248100053 นางสาวสมญัชญา  อคัรชาติ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มารดา

92 6348100108 นางสาวสุนนัทา มีบุญ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ บิดา

93 6348100066 นางสาวสุคนธ์ทิพย ์คงประทีป พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มารดา

94 6348100061 นางสาวบุษกร สนิทผล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ บิดา

ประกาศรับสัญญากองทุนกู้ยมื กรอ และ กยศ
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17 6347100268 นางสาวแกว้ประภา สีภาเฮียง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มารดา

18 6347100390 นางสาวอรัญญา  กินขนุทด สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มารดา

19 6347100389 นางสาวพรสวรรค ์ เรืองฤทธ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มารดา

20 6347100394 นางสาวฉตัรฤดี  ประฤชา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ บิดา

21 6347100387 นางสาวอนุธิดา ศาลางาม สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มารดา

22 6347100391 นายอรุโนทยั  การนอก สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มารดา

ประกาศรับสัญญากองทุนกู้ยมื กรอ และ กยศ
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67 6346200099 นายอรรถวธุ ต่อซอน นิเทศศาสตร์ นวตักรรมการออกแบบสื�อและการผลิตสื�อ มารดา

68 6346200066 นางสาวศิริลกัษณ์ ศิริพนัธ์ นิเทศศาสตร์ นวตักรรมการออกแบบสื�อและการผลิตสื�อ มารดา

69 6346200097 นางสาววรัิลพชัร จรรยารักษ์ นิเทศศาสตร์ นวตักรรมการออกแบบสื�อและการผลิตสื�อ มารดา

70 6346200114 นางสาวจุฑารัตน์  อินทุมาร นิเทศศาสตร์ นวตักรรมการออกแบบสื�อและการผลิตสื�อ บิดา

71 6246200025 นางสาวผกาวรรณ เขม็ขาว นิเทศศาสตร์ นวตักรรมการออกแบบสื�อและการผลิตสื�อ มารดา

72 6346200123 นายณฐันภทัร มณีวรรณ นิเทศศาสตร์ นวตักรรมการออกแบบสื�อและการผลิตสื�อ บิดา
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11 6340120030 นางสาวสุปรียา  สุทธิธรรม ศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบทศันศิลป์-การออกแบบผลิตภณัฑ์ มารดา

12 6340120025 นายวฒิุไกร  มีบุตร ศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบทศันศิลป์-การออกแบบผลิตภณัฑ์ มารดา

ประกาศรับสัญญากองทุนกู้ยมื กรอ และ กยศ
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71 6346100028 นางสาวเกตมณีย ์พริกดาํ ศิลปศาสตร์ การท่องเที�ยว ป้า

72 6346700019 นางสาวหทักาญจน ์สีสัน ศิลปศาสตร์ การโรงแรม บิดา

73 6246400020 นางสาวเบนยามิน คาระวานนท์ ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ มารดา

74 6346100025 นางสาวกรสิรินทร์ เนรานนท์ ศิลปศาสตร์ การท่องเที�ยว มารดา

75 6346700041 นางสาวมานิตา คงพรม ศิลปศาสตร์ การโรงแรม มารดา

76 6346700040 นางสาวจิราพร ศรีบางพลีนอ้ย ศิลปศาสตร์ การโรงแรม มารดา

77 6346400011 นางสาวบุญฐิสารักษ ์วงษภ์ทัรศยั ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ บิดา

78 6346100020 นางสาวสุพรรษา เทพผาโสด ศิลปศาสตร์ การท่องเที�ยว บิดา

79 6346700054 นางสาวจิภสัสร ชาวนา ศิลปศาสตร์ การโรงแรม มารดา

80 6346700035 นางสาวโสพิศนภา ปรีมา ศิลปศาสตร์ การโรงแรม มารดา

81 6246100057 นางสาวอนุสรา บุญจนัทร์ทึก ศิลปศาสตร์ การท่องเที�ยว บิดา
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4 6340110008 นายวรพล  เพง็แจ่ม ดุริยางคศาสตร์ สหวทิยาการดนตรี มารดา

5 6340110017 นายปฐมพร ประวเิศษ ดุริยางคศาสตร์ สหวทิยาการดนตรี มารดา
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573 6341500191 นายธนธรณ์ คงพฒั บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

574 6341510421 นางสาวบณัธิตาภรณ์ อธิกรบุญญรัศมิ� บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

575 6361510312 นางสาวสุลาวลัย ์จิตพิมพ์ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

576 6361510363 นางสาวชุติมณฑน์ รัตนทิพย์ บริหารธุรกิจ การจดัการ ป้า

577 6341510426 นางสาวนนัทนา สังขสุ์ข บริหารธุรกิจ การจดัการ คู่สมรส

578 6341510394 นางสาวบุญญิศา จนัทะพงศ์ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

579 6341110211 นางสาวทิพยเ์กษา สุวรรณะ บริหารธุรกิจ การจดัการโลจิสติกส์ มารดา

580 6341510341 นางสาวเบญจวรรณ นนตรี บริหารธุรกิจ การจดัการ แฟน

581 6341510408 นางสาวสโรชา ชูชื�น บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

582 6341510391 นางสาววรลกัษณ์ คารวะ บริหารธุรกิจ การจดัการ อา

583 6341510436 นางสาวอรพินธ์ คาํใบ บริหารธุรกิจ การจดัการ พอ่บุญธรรม

584 6341510376 นางสาวอารียา โสภาวรรณ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

585 6341510447 นางสาวสกุณา สุริยะส่องแสง บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

586 6341510359 นางสาววไิลพร คาํทอง บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

587 6361510352 นางสาวกาญจนาชยั วุน่พลูสมบติั บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

588 6361510256 นางสาวฐิติวรดา วงษว์าสน์ บริหารธุรกิจ การจดัการ นา้

589 6341510333 นางสาวธญัมณภา เวชจนัทร์ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

590 6341510419 นางสาวปรียมา มณีนพรัตน์ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

591 6341510413 นางสาวฐิติกาญจน์ ทรัพยสิ์น บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

592 6341510388 นายยทุธนา อ่อนสุวรรณ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

593 6341510404 นางสาวสโรชา แยม้สาํราญ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

594 6341510429 นางสาวศิริพร ไชยศรี บริหารธุรกิจ การจดัการ พี�

595 6341510475 นางสาวรัตนา กวนิสินทรัพย์ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

596 6361510317 นางสาวจีรวรรณ คาํกอดแกว้ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

597 6341510427 นางสาวมุกดา ทานะเวช บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

598 6341510347 นายภมรพรหม พุม่โพธิ� บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

599 6341510417 นางสาวอนุสรา มุ่งพนัธ์กลาง บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

600 6341510353 นางสาวศศิสมร ศิลาเขตต์ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

601 6341510354 นางสาวมารียา บุญคุม้ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

602 6341510325 นางสาวรัชนีกร ม่วงคาํหมื�น บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

603 6341500187 นางสาวณฐิัดา วาหะรักษ์ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

604 6361510409 นางสาวดนิตา สิงห์เชื�อ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

605 6341510498 นางสาวธญัญรัตน์ บุญส่ง บริหารธุรกิจ การจดัการ พี�สาว

606 6341510499 นางสาวนิดา ไทยประเสริฐ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา
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607 6341510367 นางสาววฤนดา  ทองคาํ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

608 6341510481 นางสาวนาตาชา เทศศรีดี บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

609 6341510400 นางสาววราภรณ์  ทองทศัน์ บริหารธุรกิจ การจดัการ ตา

610 6341510460 นางสาวนิตยา  ขมิ�นแกว้ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

611 6341500195 นายสิทธิศกัดิ�  เจริญศิริ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

612 6341510553 นางสาวชนญัญา แสงกระจ่าง บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

613 6361510371 นางสาวกรกนก เทศรุ่งเรือง บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

614 6361510405 นางสาวชลธิกา พื�นทอง บริหารธุรกิจ การจดัการ ป้า

615 6361510422 นางสาวกาญจนา โปยขนุทด บริหารธุรกิจ การจดัการ พี�สาว

616 6361500116 นางไพลิน ศรแกว้ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

617 6341510282 นางสาวปานตะวนั สมบูรณ์ บริหารธุรกิจ การจดัการ แฟน

618 6341510424 นางสาวอจัฉราญา รัตนา บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

619 6361510418 นางสาวจุฑามาศ ครุชอินทร์ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

620 6341510493 นางสาวพิชญา บุญทิม บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

621 6341510423 นางสาวปัทมาวรรณ เนียมหอม บริหารธุรกิจ การจดัการ คู่สมรส

622 6361510387 นางนิภาภรณ์ สัมมาปฏิบติั บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

623 6341510494 นางสาวดวงกมล ดวงสูงเนิน บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

624 6341510471 นางสาวนชัทณี โพธิ� ทอง บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

625 6341510500 นายคุณชัญ ์จานุกลู บริหารธุรกิจ การจดัการ ป้า

626 6341510395 นางสาวธนชัพร  พงษพ์ฒันากร บริหารธุรกิจ การจดัการ นา้

627 6361510380 นางสาวมุกรินทร์ ศรีฉํ�า บริหารธุรกิจ การจดัการ นอ้งสาว

628 6361510401 นางสาวจิตติมา ครุชอินทร์ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

629 6361510339 นางสาวทศันีย ์อมารกลู บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

630 6341510346 นางสาวณิชชารีย ์ สุริยบวรพชัร์ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

631 6361500124 นางสาวเทียมจนัทร์ พิณนาคิเลย์ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

632 6361510433 นางสาวธญัญาภรณ์ คาํศรี บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

633 6341510516 นายกายสิทธิ�  พนัธ์วงค์ บริหารธุรกิจ การจดัการ คู่สมรส

634 6341510527 นางสาวธญัธรัตน์  มหาธญัพิทกัษ์ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

635 6341510566 นางสาวจีรนนัท ์สอนซื�อ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

636 6341510463 นางสาวหนึ�งชนากานต ์บุญลือ บริหารธุรกิจ การจดัการ ป้า

637 6361510429 นางสาวจิรวฒัน์ บุญสวสัดิ� บริหารธุรกิจ การจดัการ นอ้ง

638 6341500193 นางสาวชาญนุช พึ�งบุญลือ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

639 6341510445 นางสาวมณัฑนา ศรีสวสัดิ� บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

640 6341510443 นายไชยพร ไชยวงษ์ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

641 6361510386 นางสาวกิตติยา ขาํกลิ�น บริหารธุรกิจ การจดัการ พี�สาว
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642 6361510492 นางสาวชนนิกานต ์คุปตะพนัธ์ุสนธิ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

643 6361500131 นายครรชิต มีผล บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

644 6361510408 นายภูวดล อยูล่บ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

645 6361510411 นางสาวณฐัธิดา ชิงช่วง บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

646 6341510497 นางสาวดาราวลัย ์คุณีรัตน์ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

647 6361510391 นางสาวรัญญลกัษณ์ แสงชา้ง บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

648 6341510425 นางสาวรุ่งกานต ์อาจนอ้ย บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

649 6341510476 นายพสักร ทองพรม บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

650 6341510510 นางสาวจรรยา มะสิงห์ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

651 6361510495 นางสาวนิศาชล คุณนาม บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

652 6341510515 นางสาวอินทิรา สมบูรณ์ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

653 6341510454 นางสาวสุดารัตน์ เปลี�ยนเอก บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

654 6341510414 นางสาวจีรนนัท ์ยอดยิ�ง บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

655 6341510551 นางสาวศศิวมิล เดชงาม บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

656 6341510505 นายกนกพล   แดขนุทด บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

657 6361510335 นางสาวสุพชัชา มหา บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

658 6341510537 นางสาวมณีรัตน์ กะโยดม บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

659 6341510565 นางสาวสุธิศา ยนืย ั�ง บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

660 6341510569 นายศตวรรษ อินสวา่ง บริหารธุรกิจ การจดัการ พี�สาว

661 6341510546 นางสาวอรอนงค ์เกตุสุวรรณ์ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

662 6341510491 นางสาวชชัชญา สีนํ�าออ้ม บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

663 6341510564 นายสันติ สุขผดุง บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

664 6361500130 นางสาวธญัลกัษณ์ ศรีธิเทศ บริหารธุรกิจ การจดัการ พี�

665 6341510599 นางสาวสิรินยา ธระเสนา บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

666 6341510575 นางสาวศนัษนีย ์ยิ�มกระจ่าง บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

667 6341510557 นางสาวอรยา กุลสอนนาน บริหารธุรกิจ การจดัการ พี�

668 6361500108 นางสาวพชัฌานนัท ์ ดวงใจ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

669 6361500094 นางสาวกนกกานต ์ พิไสยสามนตเ์ขต บริหารธุรกิจ การจดัการ พี�สาว

670 6361500139 นางสาวจุฑามาศ รื�นชาญ บริหารธุรกิจ การจดัการ พี�ชาย

671 6361510338 นางสาวสุมาลา ธรรมศิริ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

672 6341510666 นางสาวปนดัดา สุกดาํ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

673 6341510616 นางสาวสุวรรณรัตน์ ดชัถุยาวตัร บริหารธุรกิจ การจดัการ คู่สมรส

674 6341510195 นางสาวภิญญาภทัร แดงแยม้ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

675 6341510477 นางสาวรพีพร ธรรมโชติ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

676 6341510511 นางสาวณฐัชา คาํมูล บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา
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677 6341500074 นายชลนที สายหยดุ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

678 6341510480 นางสาวเบญจวรรณ จงดี บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

679 6341510563 นางสาวปนดัดา จุลมุสิ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

680 6341500199 นางสาวนิภาภรณ์ แสงเมือง บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

681 6341510597 นางสาวธนธรณ์ พิชยั บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

682 6361510494 นางสาวดารารัตน์ สุขเกษม บริหารธุรกิจ การจดัการ ป้า

683 6341510562 นางสาวพชัรา หมื�นสุวรรณ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

684 6341510622 นางสาวสุวมิล  ยงถาวร บริหารธุรกิจ การจดัการ คู่สมรส

685 6341510297 นางสาวภานุชนาถ อ่วมประไพ บริหารธุรกิจ การจดัการ นา้

686 6341510618 นางสาวปิยะดา ชูสกุล บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

687 6341500207 นางสาวรังสิมา อินทรมณี บริหารธุรกิจ การจดัการ พี�

688 6341510628 นางสาวมณฑิกา บุสภาค บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

689 6341510576 นางสาวชุติมา คงทรัพย์ บริหารธุรกิจ การจดัการ เพื�อน

690 6341510495 นางสาวพชัราภรณ์ มั�นคง บริหารธุรกิจ การจดัการ พี�สาว

691 6361510428 นางสาวชญานนัท ์แจง้ทาษ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

692 6341510545 นายณฐัพงษ ์รัศมี บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

693 6341510397 นางสาวกนกวรรณ จาํโน บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

694 6341510504 นายสถาพร ทองเหมือน บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

695 6341510583 นางสาวสุชาวลี ยานอ้ย บริหารธุรกิจ การจดัการ แฟน

696 6341510540 นางสาวพชัรินทร์ บาํเพญ็เพียร บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

697 6341510520 นางสาวอุทุมพร โชคดุลย ์ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

698 6361510397 นางสาวกนกวรรณ วลิาศรี บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

699 6341510486 นางสาวชุติพร มลิกรอง บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

700 6341510496 นางสาวนุชนารถ พรมมาตน้ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

701 6341510257 นายปิยะราช จินา บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

702 6361510481 นางสาวณฏัยา แดงทา้ว บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

703 6341510381 นางกนกวรรณ ขดัหมอสม บริหารธุรกิจ การจดัการ คู่สมรส

704 6341510637 นายปราโมทย ์ชลายนเดชะ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

705 6341200015 นางสาวเบญจมาศ ยอดทรัพย์ บริหารธุรกิจ การตลาด บิดา

706 6341200045 นางสาวมณทิรา กองสันเทียะ บริหารธุรกิจ การตลาด มารดา

707 6341200019 นายจกัรินทร์ บุญศรี บริหารธุรกิจ การตลาด บิดา

708 6341200036 นางสาววาสนา มาเป้า บริหารธุรกิจ การตลาด บิดา

709 6341200035 นางสาวนสัดาภรณ์ บุญมีศรี บริหารธุรกิจ การตลาด บิดา

710 6341200038 นางสาวเกวลิน ทองอุบล บริหารธุรกิจ การตลาด ป้า

711 6361200024 นายพนัธวศิ ธงศิลา บริหารธุรกิจ การตลาด มารดา
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712 6361100123 นายสุทธิภทัร ใจหาญ บริหารธุรกิจ การจดัการโลจิสติกส์ มารดา

713 6361200048 นายกิตตินนัท ์ส่งสมบุญ บริหารธุรกิจ การตลาด บิดา

714 6341200046 นางสาวสุจิตรา ศรีแพง บริหารธุรกิจ การตลาด มารดา

715 6361200045 นางสาวเกศจุฬา เกศมุกดา บริหารธุรกิจ การตลาด มารดา

716 6361200055 นางสาวสุภาวดี ตนัสีเจริญ บริหารธุรกิจ การตลาด บิดา

717 6361200053 นางสาวศศิธร มงคลไทร บริหารธุรกิจ การตลาด มารดา

718 6341200063 นางสาววนิดา มลิซอ้น บริหารธุรกิจ การตลาด บิดา

719 6361200051 นางสาวเพญ็พกัตร์ ส่องแสง บริหารธุรกิจ การตลาด มารดา

720 6361200012 นางสาวสุพรรษา จนัทร์แป้น บริหารธุรกิจ การตลาด บิดา

721 6341200053 นางสาวจุฑามาศ รัตนางกรู บริหารธุรกิจ การตลาด มารดา

722 6361200063 นางสาวลดัดา  ประการะนงั บริหารธุรกิจ การตลาด พี�ชาย

723 6361200069 นางสาวอติภา แสงรักษ์ บริหารธุรกิจ การตลาด นา้

724 6341200068 นางสาวปราณี ป้านแกว้ บริหารธุรกิจ การตลาด คู่สมรส

725 6341200072 นางสาวอารีญา เสนานิคม บริหารธุรกิจ การตลาด มารดา

726 6341200074 นางสาวธนตัรา ศรีลาเทพย์ บริหารธุรกิจ การตลาด บิดา

727 6341200073 นางสาวพชัรี พลาพล บริหารธุรกิจ การตลาด บิดา

728 6341200057 นางสาวสุชญัญา แกว้อาํไพ บริหารธุรกิจ การตลาด บิดา

729 6341200076 นางสาววรรษมล ศรีวมิาลย์ บริหารธุรกิจ การตลาด มารดา

730 6361200054 นายนวพล งามขาํ บริหารธุรกิจ การตลาด คู่สมรส

731 6361200011 นางสาวกมลชนก สีสวา่ง บริหารธุรกิจ การตลาด พี�

732 6361500086 นางสาวสุวรรณา หมาดหลี บริหารธุรกิจ การจดัการ พี�ชาย

733 6361200032 นางสาวอารีรัตน์ รอบคอบ บริหารธุรกิจ การตลาด ป้า

734 6361200057 นางสาวเกศกนก สุขณะลํ�า บริหารธุรกิจ การตลาด บิดา

735 6361200056 นางสาวศรัณยา ธรรมเที�ยง บริหารธุรกิจ การตลาด บิดา

736 6361200066 นางสาวนวลลออ บางลี บริหารธุรกิจ การตลาด พี�

737 6361500141 นางสาวทชัยาพร หิงไธสง บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

738 6361300009 นางสาวอรพิน พรมวงษ์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บิดา

739 6341300012 นายปิยะ เหมปั� น บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บิดา

740 6341300014 นางสาวนฐัทิดา พลูพนัธ์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

741 6361300008 นายเล็ก ผาสุก บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บิดา

742 6341300021 นางสาวธิดา แหวนวงษ์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บิดา

743 6361300044 นางสาววภิาพร ทองเขียว บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

744 6341300040 นายเมธสั ชุรินทร์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บิดา

745 6341300023 นางสาวเนตรนภา นุชเครือ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

746 6341300005 นายจกัรกฤษณ์ แหวนเครือ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บิดา
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747 6341300008 นายสมชาย อินทสิงห์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พี�สาว

748 6361300021 นางสาวมะลิกา พิกุลหอม บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

749 6361300007 นางสาวสิริยากร ขาเมระนิยะ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บิดา

750 6341100157 นายวรีะชยั พิมพส์มาน บริหารธุรกิจ การจดัการโลจิสติกส์ บิดา

751 6361300020 นางสาวนุชจรี กิจสกุล บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

752 6361300017 นางสาวแสงระว ีทามี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

753 6341300011 นางสาวณภทัร ดลเกียรติกุล บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บิดา

754 6361300022 นางสาวกุลวดี อุทยัวี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

755 6361300024 นายกษิดิศ สง่างาม บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

756 6361300027 นางสาวนาดา และไหม บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

757 6361300029 นางสาวมุกดา ตะแปลกาเซ็ม บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บิดา

758 6361300038 นายวรีะพงษ ์แยม้จนัทร์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

759 6361300034 นางสาวอรพรรณ ชูบวั บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

760 6361300018 นางสาวปนดัดา หยวกขาว บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บิดา

761 6361300013 นายวรวฒิุ ชอนอินทร์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

762 6341300020 นางสาวณฐัชา บุญเพชร บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

763 6361300051 นางสาวกิติมา จนัทร์วจิิตร บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

764 6341300025 นายนนัทิพฒัน์ แสงมณี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

765 6341300024 นางสาวแสนแกว้ แซ่โลว้ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

766 6361300054 นางสาวพรพิมล ธนะตระกลู บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บิดา

767 6361300046 นางสาวจารว ีสวสัดิ� มาก บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

768 6361300045 นางสาวลกัขณา ละสุวรรณ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

769 6361300058 นายณชัปุณย ์ เรืองเวชติวงษ์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พี�ชาย

770 6361400001 นางสาววรรักษ ์สมเสียง บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม มารดา

771 6361400007 นางสาวสุจิตรา เผอืกสีบูรณ์ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม มารดา

772 6361400009 นายวรวฒิุ พนันาม บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม มารดา

773 6341400004 นายณฐัพร เนียมอุน้ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม มารดา

774 6341400006 นางสาวมินตรา พลูพนัธ์ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม บิดา

775 6361400016 นายธนสาร ตรัสพรหม บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม มารดา

776 6361400015 นายธญัญวตัร หวงัอาษา บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม บิดา

777 6361400017 นางสาวธนญัญา อุมาแสงทองกุล บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม พี�ชาย

778 6341400007 นางสาวสุพตัรา สาํราญใจ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม บิดา

779 6361400023 นางสาวจุฑามาศ วงษค์าํหาญ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม มารดา

780 6361400024 นายพงศกร สุภาวรรณ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม ยา่

781 6361400030 นางสาวสะแกวลัย ์มะลิซงั บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม มารดา
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782 6341400010 นางสาวชุลีพร เขียนสอาด บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม พี�

783 6341400009 นายวทิยา เขียนสอาด บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม พี�

784 6361400025 นายกฤติ ลํ�าเลิศ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม มารดา

785 6361400005 นางสาวชุติมา ทศพิมพ์ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม ตา

786 6361400002 นายธีรวฒัน์ โคตตสัสา บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม บิดา

787 6361400013 นายหรินธรณ์ ขนุทิพย์ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม มารดา

788 6361400019 นายชยพล กนัหา บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม พี�

789 6341400012 นายณฐัวฒิุ เผอืกนอ้ย บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม บิดา

790 6340310004 นางสาวอารียา เหมะวฒันะชยั บริหารธุรกิจ ธุรกิจระหวา่งประเทศ มารดา

791 6340310008 นางสาวภานุรัตน์ บุญหลงั บริหารธุรกิจ ธุรกิจระหวา่งประเทศ มารดา

792 6340310003 นางสาวเบญจวรรณ หาญดี บริหารธุรกิจ ธุรกิจระหวา่งประเทศ มารดา

793 6241500057 นางสาวพิมพพ์ิชชา ปิสันเทียะ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

794 6261400032 นายธนชิต สมบติับริบูรณ์ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม มารดา

795 6261110043 นายรัชพล เพราะแกว้ บริหารธุรกิจ การจดัการโลจิสติกส์ บิดา

796 6061500269 นางสาวจิดาภา ศรีกนัยากุล บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

797 6261110047 นายสุรศกัดิ�  แกว้มุกดา บริหารธุรกิจ การจดัการโลจิสติกส์ บิดา

798 6261500187 นางสาวพนิดา หมวกทอง บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

799 6161100125 นายจิณณวตัร แก่นแกว้ บริหารธุรกิจ การจดัการโลจิสติกส์ มารดา

800 6161400149 นายสมชยั ละออ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม บิดา

801 6261510091 นางสาวพชัรี ทองแกว้ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

802 6261500188 นางสาวภาพร แอสุวรรณ์ บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

803 6261510383 นางสาวศิรดา ศรีพิทกัษ์ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

804 6261510382 นางสาวกนัยารัตน์ มีศิริ บริหารธุรกิจ การจดัการ พี�ชาย

805 6261110051 นายวรภพ สร้อยจินดา บริหารธุรกิจ การจดัการโลจิสติกส์ มารดา

806 6261400062 นางสาวอาริษา ศิริมนูญ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม มารดา

807 6261400060 นางสาวนฤมล คาํนวน บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม บิดา

808 6261400059 นางสาวรุ่งรุจี บาํเพญ็ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม มารดา

809 6261400061 นายสิทธิศกัดิ�  บุตชรินทร์ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม บิดา

810 6261100099 นางสาวละอองดาว ขลิบทอง บริหารธุรกิจ การจดัการโลจิสติกส์ บิดา

811 6261100062 นางสาวกุลชนา จาํปาบุรี บริหารธุรกิจ การจดัการโลจิสติกส์ นา้

812 6241510058 นางสาวลลิตา ใจประทุม บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

813 6261300046 นางสาวหทยักาญจน์ เมฆลอย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

814 6261300045 นางสาวโชติกา เล็กสุวรรณ์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บิดา

815 6261300044 นางสาวศศลกัษณ์ นิยม บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา

816 6261300047 นายปิยวฒัน์ ทิพยศ์รีราช บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มารดา
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817 6261500205 นายโชคชยั อกัษรคีรี บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

818 6161500204 นางสาวศศิวรรธน์ กิจโป้ บริหารธุรกิจ การจดัการโลจิสติกส์ มารดา

819 6261510363 นางสมใจ คาลเวอร์เรย ์(นาคมีสี) บริหารธุรกิจ การจดัการ พี�สาว

820 6261100097 นางสาวเนตรนภาทิพย ์คณิต บริหารธุรกิจ การจดัการโลจิสติกส์ มารดา

821 6261400067 นายอนุวฒัน์ ศรพาลี บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม บิดา

822 6161400141 นางสาวนริศรา สร้อยสิงห์ทอง บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม คู่สมรส

823 6261500216 นางสาวมาลี รวมทรัพย์ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม พี�

824 6261110049 นางสาวกนกวรรณ รุ่งแสงจนัทร์ บริหารธุรกิจ การจดัการโลจิสติกส์ มารดา

825 6261100021 นายภทัร สุขขีชิต บริหารธุรกิจ การจดัการโลจิสติกส์ พี�ชาย

826 6261400065 นายสมประสงค ์ขาวกระโทก บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม มารดา

827 6241500175 นายสุรเดช บวัขาว บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

828 6261500235 นายสัตยา คงเป็นไทย บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

829 6241510135 นางณฐันนัท ์หาญชยั บริหารธุรกิจ การจดัการ คู่สมรส

830 6261500236 นายภทรยศ คาํจนัทร์ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

831 6241200059 นางสาวปิยะพร วงษว์ไิล บริหารธุรกิจ การตลาด มารดา

832 6241500136 นางสาวอจัฉรา พิรอด บริหารธุรกิจ การจดัการ พอ่เลี�ยง

833 6161510100 นางสาวจุฑามาศ จึงโชติกุล บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

834 6261500130 นางสาวนนัณภชัสรณ์ พื�นบาตร์ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

835 6261400008 นางสาวมาริณี มะลิกอง บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม มารดา

836 6261400029 นางสาวจุฑามาศ เจริญรุ่งโรจน์ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม นา้

837 6241510151 นายจิราย ุคาํแหง บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

838 6261110046 นางสาวพรไพลิน พุม่พวง บริหารธุรกิจ การจดัการโลจิสติกส์ บิดา

839 6241500139 นางสาวธญัญรัตน์ พรายพรรณ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

840 6161400108 นางสาวปนิดา ศิลา บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม บิดา

841 6261400068 นางสาวศรัญ�ู นาเขม้ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม บิดา

842 6261400077 นางสาววนิดา ภูหนองโอง บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม มารดา

843 6261400082 นายเจษฎา กาํเหนิดหล่ม บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม บิดา

844 6161400137 นางสาวเปรมสุดา กวางกระเจิง บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม มารดา

845 6241510036 นางสาวแคทลียา ใจประทุม บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

846 6261200044 นางสาวหยาดเดือน ทิมธรรม บริหารธุรกิจ การตลาด มารดา

847 6161400135 นายจกัริน ตอรบรัมย์ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม มารดา

848 6261500023 นางสาวศุภาพิชญ ์กิมเปา บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

849 6261510146 นางสาวศรีวรรณ บุญศรี บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

850 6241510091 นาสาวปัทมพร ไทยแก่น บริหารธุรกิจ การจดัการ มารดา

851 6161400158 นางสาวฐิติยา สอนสุภาพ บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม มารดา



ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชื�อ - สกุล คณะ สาขา ผู้คํ�าประกนั

852 6261400047 นางสาวธนภรณ์ อินสา บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม บิดา

853 6261400054 นางสาวอรพรรณ เพียปัญญา บริหารธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม นอ้ง

854 6361510098 นางสาวจิตติกานต ์จงกุล บริหารธุรกิจ การจดัการ คู่สมรส

855 6361110021 นางสาวสุภสัรา ดอกกุหลาบ บริหารธุรกิจ การจดักการโลจิสติกส์ พี�

856 63361510376 นางสาวอญัชนา อินทร์แพทย์ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

857 6341510259 นางสาวกนกพร ศรีจาํนงค์ บริหารธุรกิจ การจดัการ นา้

858 6361510138 นายจิราย ุรุจวราเลิศ บริหารธุรกิจ การจดัการ บิดา

859 6361500023 นางสาวสุภาภรณ์ รองวงัหลาํ บริหารธุรกิจ การจดัการ นอ้ง

860 6361500068 นางสาวชญานิศ กอเจริญ บริหารธุรกิจ การจดัการ นา้

861 6341510057 นางสาววภิาภรณ์ ยอดจนัทร์ บริหารธุรกิจ การจดัการ พี�

862 6361100106 นางพณัภชั บุญยะโพธิ�  (แกว้ศิริ) บริหารธุรกิจ การจดัการโลจิสติกส์ คู่สมรส

863 6240320018 นายเจตณฐั มีศิริ บริหารธุรกิจ ธุรกิจระหวา่งประเทศ บิดา
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127 6340430072 นางสาวอภิษฎา  เพยีพยคัฆ์ วศิวกรรมศาสตร์ โยธา บิดา

128 6340430087 นายอนุชิต  กาวรรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ โยธา บิดา

129 6340410007 นายพชรพล  บุญเสริม วศิวกรรมศาสตร์ เครื�องกล บิดา

130 6340420070 นายวชัรินทร์  มฆัวาล วศิวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า มารดา

131 6340430018 นายเทพพทิกัษ ์ ขนุทองงาม วศิวกรรมศาสตร์ โยธา มารดา

132 6340420020 นางสาวเขมิกา  มุขวฒัน์ วศิวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า มารดา

133 6240410038 นางสาวเกศบงกฏ  บานเยน็ วศิวกรรมศาสตร์ เครื�องกล บิดา

134 6140430108 นายเกียรติศกัดิ�   เจริญชยั วศิวกรรมศาสตร์ โยธา มารดา

135 6340420056 นายสถาพร  เขาแก่ง วศิวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า มารดา

136 6340430041 นายวชัระ  ศิลปกรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ โยธา มารดา

137 6340410052 นายญาณโรจน์  กมลนดั วศิวกรรมศาสตร์ เครื�องกล มารดา

138 6340450042 นายนพพร  พลูสวสัดิ� วศิวกรรมศาสตร์ ซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน มารดา

139 6340450043 นายนพพร  จนัทร์แสง วศิวกรรมศาสตร์ ซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน บิดา

140 6340430130 นายเฉลิมพร  นิลมณี วศิวกรรมศาสตร์ โยธา มารดา

141 6340450044 นายสุธี  นุชสวาสดิ� วศิวกรรมศาสตร์ ซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน มารดา

142 6340420094 นายภวภูมิ  นอ้ยศิริ วศิวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า พี�สะใภ้

143 6340420071 นายวาริชาติ  พรมจรรยา วศิวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า บิดา

144 6340430124 นางสาวพมินภา  พทุธา วศิวกรรมศาสตร์ โยธา มารดา

145 6340430131 นายทวลีาภ  ลาภวงศต์ระกลู วศิวกรรมศาสตร์ โยธา พอ่บุญธรรม

146 6340430062 นางสาวอารีรัตน์  อรัญมาลา วศิวกรรมศาสตร์ โยธา มารดา

147 6340430141 นายชยัวฒัน์  วงังาม วศิวกรรมศาสตร์ โยธา บิดา

148 6340430143 นายเจนวทิย ์ สาธิต วศิวกรรมศาสตร์ โยธา บิดา

149 6340430145 นางสาวโนร์ซูซานตีร์  นิโซะ วศิวกรรมศาสตร์ โยธา บิดา

150 6340430099 นางสาวนริศรา  แซ่อึ�ง วศิวกรรมศาสตร์ โยธา มารดา

151 6340420111 นายณฐัวฒัน์  จนัทร์แปลง วศิวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า มารดา
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61 6250220016 นางสาวพริตา  จินดากลู ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยฯี มารดา

62 6350210043 นางสาวอารียา  แจนอาสา ศึกษาศาสตร์ ปฐมวยั บิดา

63 6350210061 นางสาวอสันา  สามะ ศึกษาศาสตร์ ปฐมวยั บิดา

64 6350210086 นางสาวศิรินทร์ทิพย ์ ลีสูงเนิน ศึกษาศาสตร์ ปฐมวยั มารดา

65 6350210085 นางสาวจุฑามาศ  อาจนอก ศึกษาศาสตร์ ปฐมวยั มารดา

66 6350210090 นางสาวญานินทร์  ขขุนัธิน ศึกษาศาสตร์ ปฐมวยั มารดา

67 6350230008 นางสาวตรีรัตน์  สระทองออ ศึกษาศาสตร์ ดนตรีศึกษา มารดา

68 6350220018 นางสาวศศิธร  ทั�งทอง ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยฯี มารดา

69 6350210092 นางสาวจนัทมณี  สายสี ศึกษาศาสตร์ ปฐมวยั มารดา

70 6350210093 นางสาวนลินี  วงันวล ศึกษาศาสตร์ ปฐมวยั บิดา

71 6350220017 นางสาวนพวรรณ  ศรีสุพรรณ์ ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยฯี บิดา

72 6350210057 นางสาววรรวภิา  ชูชาติไทย ศึกษาศาสตร์ ปฐมวยั บิดา

73 6350210087 นางสาวธญัชนก  ศรีชาย ศึกษาศาสตร์ ปฐมวยั มารดา

74 6350210088 นางสาววรรณพา  บุญเฟื� อง ศึกษาศาสตร์ ปฐมวยั บิดา

75 6350220016 นางสาวปราถนา  องักุลดี ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยฯี มารดา

76 6350210076 นางสาววราพร  ตรีวเิศษ ศึกษาศาสตร์ ปฐมวยั บิดา

77 6350210089 นางสาวอรรถวดี  อุไรรัตน์ ศึกษาศาสตร์ ปฐมวยั มารดา

78 6350210084 นางสาวรัฐติยาภรณ์  ฉิมพา ศึกษาศาสตร์ ปฐมวยั มารดา

79 6350210094 นายธนานนัท ์ ศรีกุลพล ศึกษาศาสตร์ ปฐมวยั พี�ชาย

80 6350230006 นายทรงพล  เมืองจนัทร์ ศึกษาศาสตร์ ดนตรีศึกษา มารดา
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254 6344110255 นางสาวธญัรัตน์  โรคนอ้ย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

255 6364110170 นางสาววาสนา  สิชฌนนัทน์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

256 6344110266 นางสาวปริศนา  วงศง์าม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

257 6364110176 นางสาวสิรัญญา  ดวงจนัทร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

258 6344110220 นางสาวรัฏฐกรณ์  หอกกิ�ง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

259 6344100038 นางสาวณฐัณิชา  ชฎาทอง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

260 6344110314 นางสาวสุภาภรณ์  พลูทรัพย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

261 6364110097 นางสาวปนดัดา  จิโรชนิธิกุล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พี�สาว

262 6344110243 นางสาวอนญัญา  ถิ�นฐานทรัพย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นา้

263 6364110200 นางสาวอรวรรณ  ปั� นเนตร รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

264 6344110086 นางสาวนุชนภา  บุญมากแกว้พานิช รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

265 6344110242 นางสาวณฏัฐณิชา  โมธรรม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

266 6364110158 นายสถาพร  สุวรรณมงคล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

267 6344110302 นายอนุชา  ศรีสกุล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

268 6344110300 นายชานุวฒัน์  ชยัธรรมมา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

269 6344110298 นายศุภณฐั  ศุภพนัธ์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

270 6344110272 นายจาตุรงค ์ ลิลานุช รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พี�สาว

271 6344110280 นางสาววนิษฐา  โนริรัตน์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ แฟน

272 6364110177 นางสาวอมลวรรณ  กระถินทอง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

273 6344110187 นางสาวมาริษา  เฉิดผาด รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

274 6344110178 นายธปณฐั  เดินฉาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

275 6344110241 นางสาวพชิชาพร  ชาํดิษ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

276 6344110264 นางสาวนฤมล  ขาวจิตร รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

277 6364110179 นายสมพร  ศรีนคร รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พี�สาว

278 6364110109 นางสาวสุปรียา  จนัครา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

279 6344100077 นายเลิศศกัดิ�   แจง้แสงฟ้า รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ แม่บุญธรรม

280 6344110026 นายวฒิุชยั  หอมชะเอม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

281 6144100035 นางสาวนาฎลดัดา  ภู่ยิ�งยงค์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

282 6344100032 นายทศพร  สวสัดี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

283 6344110048 นางสาวกญัญภา  บุญประเสริฐ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา
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284 6344110013 นายพชัระ  บุญเฉลิม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

285 6344110095 นายปรัชญา  นาเลี�ยง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

286 6364110161 นายนิรุช  ศรีงาม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

287 6344110123 นางสาวเยาวพา  เขียวคาํรพ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

288 6344110209 นายสตัยา  สีซุย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

289 6344110312 นางสาวนลินนิภา  ชยัพชีญากร รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ป้า

290 6344100112 นายรามานซาอิส  สาหลี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

291 6344100168 นางสาวอริยา  ชุมพนุูช รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

292 6344100167 นายอภิญญา  ไชยทิพย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

293 6344110253 นายพรีพล  พนัแสน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

294 6344110283 นายกฤตนยั  สุวรไตร รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

295 6364110241 นายพงษศ์กํดิ�   สุกุล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

296 6344100074 นางสาวจนัทร์ติมาพร  สุขแจม้ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นา้

297 6364110154 นายชราวฒิุ  คงรอด รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

298 6364110197 นางสาวเมลฐิ์นีย ์ เตทุ่ง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

299 6344110198 นายธีรภทัร์  พุม่นวล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พี�สาว

300 6344110281 นางสาวเอมมิกา  วงคแ์กว้ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

301 6344110224 นายเจษฎา  เสงี�ยมจิตร รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

302 6344110296 นางสาวณฐมน  พรัมรัตนพงศ์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

303 6344110309 นางสาวพมิชนก  ชนะชยั รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นา้

304 6364110236 นางสาวสายธาร  เนตรฉยัยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สามี

305 6344110448 นางสาวธิดารัตน์  พลีขนัธ์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

306 6344110394 นายธนพงษ ์ คาํประชม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

307 6344110397 นายพงษภ์ากร  เตะหนอน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

308 6364110229 นายกิตติศกัดิ�   ม่วงไตร รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

309 6364110243 นางสาวจริญญา  ปัททุม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นา้

310 6344100115 นางสาวเบญจวรรณ  ตะพาบนํ� า รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

311 6344110469 นางสาวอภิรดี  กิ�งวชิิต รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ แฟน

312 6364110259 นางสาวสุจิตรา  ตรกสงัข์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พี�ชาย

313 6344100106 นายฮานาฟี  อีปง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

314 6344110249 นางสาววณิชา  ธนิกุล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

315 6344110356 นางสาวกลัยสุ์ดา  พลโต รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

316 6344110101 นายสุทธิกานต ์ แก่นเมือง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา
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317 6344110329 นางสาวนันิศา  จนัทร์ขอม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

318 6364110212 นางสาวธญัญลกัษณ์  คาํโคตรสูน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

319 6344110292 นางสาวสาวกิา  สุขเกษม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

320 6344110334 นางสาวปนดัดา  คาํคุม้ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

321 6344110322 นายอษัฎาวธุ  นุ่มนวล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

322 6344110320 นายภทัรกร  บุญยงั รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นา้

323 6364110116 นางสาวกาญจนา  สุขหนองบึง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

324 6344110210 นางสาววราภรณ์  สุขหนองบึง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

325 6344110229 นางสาวนิภาวรรณ  พวงแกว้ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

326 6344100199 นายอานนท ์ สมยงค์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

327 6344100114 นางสาวณฐัมล  โททวี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

328 6364110237 นางสาวไอลดา  คาํสวสัดิ� รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นา้

329 6364110240 นายภูผา  แกว้กิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ตา

330 6364110209 นายมงคล  เรืองสุขา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

331 6344110273 นางสาวภทัรานิษฐ ์ แห่งหน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

332 6344110277 นายสรวศิิษฏ ์ อินทจนัทร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

333 6364110238 นายอาทิตย ์ พุม่มาลา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

334 6344110431 นายภูริทศัน์  แจง้ใจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

335 6344110366 นายณฐัพงษ ์ ทองประสิทธิ� รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

336 6344110363 นายทตัพงศ ์ ทองประภา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

337 6364110224 นายพทิกัษ ์ ทิพกิตติ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

338 6344110440 นายสิทธิโชค  พรมศรี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

339 6344110401 นายเขตไทย  บุญจนัทร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

340 6364110230 นายประวติร  ทาํเนียบ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

341 6344110399 นายจตัริน  อจัฉริยบุตร รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

342 6344110415 นายบรรณฤทธิ�   บุญอุม้ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

343 6344110435 นายพลเดช  บวัลอย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

344 6344110433 นายศุภากร  ผลผกา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

345 6344110365 นางสาวกมลลกัษณ์  แสงอรุณ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

346 6344110413 นายธีร์ธวชั  รุญเกษม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

347 6344110426 นายกฤตภาส  จนัโท รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

348 6344110384 นายบริรักษ ์ ศรีอุดร รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

349 6344110399 นายชยันรงค ์ หวนชยัภูมิ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา
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350 6344110388 นายธนพล  พุม่จนัทร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

351 6344110389 นายธนากร  ศรีสนัต์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

352 6344110390 นายสิปปกร  เจริญบุญมี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

353 6344110404 นายทนงศกัดิ�   พพิฒัน์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

354 6364110231 นายทรงวฒิุ  มุ่งชอบ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

355 6364110226 นายธนเสฎธ์  เหมะไตรวฒัน์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

356 6344110385 นายชนภทัร  อนนัตน์าวี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

357 6344110406 นายวริศน์  พรมสอน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ป้า

358 6344110421 นายธนวฒัน์  ยอดหานาม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

359 6344110434 นายพงศกร  บาํเพญ็ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

360 6344110419 นายณฐัพล  จนัทร์สุก รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

361 6344110410 นายสหรัฐ  ทุมนาหาด รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

362 6344110412 นายนิธิชยั  พุม่เจริญ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

363 6344110418 นายมีโชค  หมู่ดี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

364 6344110407 นายศิวกร  ธูปนอ้ย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

365 6344110428 นายปัญญาพล  แอบจิหาด รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

366 6344110429 นายชนะชยั  พุม่โมรา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

367 6344110424 นายศิริวฒัน์  บุญตา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

368 6344110391 นายพรีะยทุธ  ยอดเพชร รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

369 6344110441 นายพชิากร  เล่าลือ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

370 6344110402 นายปภินวชิ  สุเทศ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

371 6344110422 นายนฤฤทธิ�   แกว้ลาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

372 6344110432 นายจิรัฎฐ ์ กงัแฮ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

373 6344110439 นายอมรเทพ  รุณากลัย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

374 6364110227 นายจกัรกฤษณ์  ขาํหินตั�ง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

375 6344100083 นางสาวกลัยารัตน์  ราชติกา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

376 6344100166 นายจกัรกฤษณ์  เยน็ที รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

377 6344100164 นายชยตุ  คุม้ครอง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

378 6344110353 นางสาวเพญ็นิการ์  ดวงธรรม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

379 6344110349 นายเทพาหตัถ ์ จิตตรั์กมั�น รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

380 6344110018 นายอภิสิทธิ�   คาํภิบูรณ์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

381 6344110452 นางสาวณฐัธิดา  เลือดแดง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

382 6344110348 นางสาววรัณญา  แกว้เกลื�อน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา
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383 6344110324 นางสาวนูรมา  มามะ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ลุง

384 6344110290 นายเสกสรร  มั�นระวงั รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

385 6364110175 นางสาวสุธิดา  เก๊าธรรม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

386 6344110364 นางสาวโสภิดา  ทองไสว รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

387 6364110253 นายประวณี  ใยบาํรุง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

388 6364110254 นายภาคินยั  มุงดี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พี�สาว

389 6344110301 นายเอกสิทธิ�   ผึ�งกนั รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นา้

390 6344110354 นายพชิยั  รักษาชอบ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

391 6344110489 นางจนัทิมา  ประดู่ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

392 6344110453 นายปรัชญา  อนนัต์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

393 6344110204 นายกฤติธี  ใสสอาด รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

394 6344110508 นางสาวองัคณา  แจ่มใส รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

395 6364110078 นายมงคลชยั  อ่อนเฉวยีง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา

396 6344100210 นางสาวสายชลธิดา  เยน็เฉื�อย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มารดา

397 6344100211 นางสาวรัชดาภรณ์  เวยีงสมุทร รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นา้

398 6344110319 นางสาวคณิศรณ์  กลิ�นลาํดวน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บิดา
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126 6349100071 นางสาวสุชาดา  อ่อนคง บญัชี การบญัชี มารดา

127 6369100127 นางสาวกมลชนก  ไทรงาม บญัชี การบญัชี มารดา

128 6369100142 นางสาวจิรวรรณ  จนัทร์คาํ บญัชี การบญัชี บิดา

129 6369100121 นางสาวประภสัสร  นอ้ยปาน บญัชี การบญัชี มารดา

130 6369100125 นายพรัิชยา  ปารพพีงศ ์ บญัชี การบญัชี พี�

131 6369100043 นางสาวศศิธร  ชยัภา บญัชี การบญัชี บิดา

132 6349100070 นางสาวสุกนัยา  นกัฟ้อน บญัชี การบญัชี มารดา

133 6369100134 นางสาววมิลทิพย ์งามปัญจะ บญัชี การบญัชี มารดา

134 6369100124 นางสาวอนุธิดา ปาระมี บญัชี การบญัชี บิดา

135 6369100106 นางสาวสุวรรณา  เขาแก่ง บญัชี การบญัชี มารดา

136 6369100149 นางสาวปรียาดา  ศรีนวล บญัชี การบญัชี บิดา

137 6369100050 นางสาวอาทิตยา  ชยัสุวรรณ บญัชี การบญัชี มารดา

138 6369100105 นางสาวสกุลณา  สาระสุข บญัชี การบญัชี มารดา

139 6349100075 นางสาวอารียา  อินทโมรา บญัชี การบญัชี มารดา

140 6369100146 นาสาวขวญัศรี  เพญ็จนัทร์ บญัชี การบญัชี บิดา

141 6369100147 นาสาวสุรีรัตน์  บุญแจ่ม บญัชี การบญัชี มารดา

142 6349100006 นางสาวณฐัลดา แหวนเงิน บญัชี การบญัชี มารดา

143 6369100027 นางสาวณาฏิญา สุหงษา บญัชี การบญัชี เพื�อน

144 6369100107 นางสาวอญัชลี  คงทรัพย์ บญัชี การบญัชี พี�

145 6369100140 นางสาวรตินนัท ์ เพิ�มศิริพงศพ์นัธ์ บญัชี การบญัชี มารดา

146 6369100150 นายชาติเจา้พระยา  เวยีงสิมมา บญัชี การบญัชี มารดา

147 6369100151 นางสาสาวอมรินทร์  แสงแกว้ บญัชี การบญัชี บิดา

148 6369100156 นางสาวสุพตัรา  พระภูมิ บญัชี การบญัชี บิดา

149 6369100148 นางสาวกญัญารัตน์ บุญกมล บญัชี การบญัชี มารดา

150 6269100154 นายสมบติั  วเิศษสิงห์ บญัชี การบญัชี มารดา

151 6369100101 นาสาวสุวมิล ภิญโญ บญัชี การบญัชี มารดา

152 6369100155 นางสาวณฐัรินทร์ จาํปาเรือง บญัชี การบญัชี มารดา

153 6349100081 นางสาวจารุณี สารคาํ บญัชี การบญัชี มารดา

154 6369100135 นางสาววรรณภา  บวังาม บญัชี การบญัชี มารดา

155 6349100079 นางสาวนฏกร  เอี�ยมสอาด บญัชี การบญัชี มารดา

ประกาศรับสัญญากองทุนกู้ยมื กรอ และ กยศ
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40 6345100139 นางสาวณฎัฐพร พรรณขาม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

41 6345100155 นางสาวปริญญา สุขเสนา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ ยาย

42 6345100133 นายตนัติกร วยิาสิงห์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

43 6345100149 นางสาวอรอุมา ภูอาพศิ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

44 6345100102 นายเสฎฐวฒิุ เหลืองธรรมชาติ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

45 6345100152 นางสาวภทัรสุดา ชา้งลอย วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

46 6345100148 นางสาวสุดารัตน์ อุบลเลิศ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

47 6345100078 นายปัญญา ภูพาดแร่ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ ยาย

48 6345100037 นางสาวพชิญภ์สัชา เตชะนนัตืเรืองเดช วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

49 6345100007 นางสาวจิราภา ชนะบุตร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

50 6345100144 นางสาวภาสินี มุขพรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ นา้

51 6345100146 นางสาวรุ่งทิพย ์ภูภี�ถว้น วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

52 6345100143 นายนทิยตุ ดุลนีย์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

53 6345100147 นางสาวขวญัไพร ศรีโรจน์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

54 6345100006 นายถวลิ สิงหามาตร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

55 6345100138 นางสาวประนดัดา ทุมรินทร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

56 6343100131 นางสาวคาํพนัธ์ ขอบทอง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

57 6345100157 นางสาวปณิดา พดัขนุทด วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

58 6345100162 นางสาวสุดารัตน์ สารพนัธ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ ป้า

59 6345100160 นายภูมรินทร์ บุญรอด วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

60 6345100005 นางสาวมณฑกานต ์นามโยธา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

61 6345100163 นางสาววไิลพร อยูไ่ทย วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

62 6345100164 นางสาวนุชจรินทร์ เพิ�มรุ่งเรือง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ สามี

63 6343100165 นายธนโชติ เอี�ยมสอาด วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มารดา

64 6345100004 นายชยตุม ์โถนารัตน์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ นา้

65 6345100170 นายกฤษฎา ภูพาดแร่ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ นา้

66 6343100056 นายบุญญฤทธิ�  แผนคง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม บิดา

67 6345100003 นายจิระพล พร้อมจิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

68 6343100235 นายสมโภชน์ มณีเขียว วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม บิดา

69 6345100177 นางสาวนิลวรรณ เจริญรัถ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

ประกาศรับสัญญากองทุนกู้ยมื กรอ และ กยศ
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70 6345100137 นางสาววรรณวภิา แพฟืน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

71 6345100167 นางสาวเยาวลกัษณ์ เงินขาว วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

72 6343100190 นายเอกพล บุญผง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม บิดา

73 6345100173 นางสาวธิดารัตน์ นามขนุทด วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

74 6345100169 นายณฐัวฒัน์ มากบุญ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

75 6345100048 นายศรราม จนัทร์คงทอง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

76 6345100047 นายสิทธิพงศ ์คงเสน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

77 6345100198 นางสาวสิริยากร พพิฒันเสาวภาค วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

78 6345100180 นางสาวธรรมสรณ์ ภู่เกตุ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

79 6345100183 นางสาวปาริชาติ ขนัแกว้ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

80 6345100220 นางสาวศิริลกัษณ์ ถิ�นทบัไทย วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

81 6345100187 นางสาววรรณวสิา กาญจนพงษศ์กัดิ� วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

82 6345100126 นายณฐัวฒิุ บุตรสมนั วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

83 6345100186 นางสาวจุฑามาศ  แผน่คาํ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

84 6345100194 นางนฤมล ไชยวฒิุ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

85 6345100218 นายภาณุพงศ ์ บุญเลิศลน้ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

86 6345100178 นางสาววชิราพรรณ  คลา้ยพนัธ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

87 6343100198 นายชาญชยั  สร้อยสองชั�น วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม คู่สมรส

88 6345100174 นายปิยะ  เศษมี วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

89 6343100237 นายมานพ  ทองสุข วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม บิดา

90 6345400020 นายกฤษณะ หนูเกิด วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนลียมีลัติมีเดียและแอนิเมชั�น บิดา

91 6345400022 นายปฏิภาณ รัตนะ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนลียมีลัติมีเดียและแอนิเมชั�น บิดา

92 6345100118 นายศศิศ วรีะพงษป์ระดิษฐ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

93 6345100151 นายณตฐพล  บุญเกิด วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

94 6345100227 นางสาวจนัทร์เพญ็  จกัรกฤษ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

95 6343100233 นายธนกฤต  ยะสะวฒิุ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มารดา

96 6345100229 นางสาวจารุวรรณ  โงว้เจริญ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

97 6345100233 นางสาวจิราพร  ชื�นรุ่ง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

98 6343100240 นายสุนทร  เทพจนัทึก วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มารดา

99 6345100153 นางสาวภทัรวดี ศรีสุข วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

100 6345100108 นายเกียรติภูมิ นาโพธิ� วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

101 6363100026 นางสาวพชัรี อ่อนเวยีง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม อา

102 6363100007 นายภาณุกร แกว้ชมภู วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มารดา
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103 6343100184 นางสาวสุนิศา จงประสิทธิ� วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มารดา

104 6345100063 นายวสนัต ์ดวงวนัดี วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ พี�สาว

105 6345100093 นายสารัฐ ดวงเนตร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

106 6343100060 นายภูมิพกัตร์ แสงรุ้ง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มารดา

107 6345100077 นางสาวปาลิตา สุขถาวรประดิษฐ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

108 6363100031 นายคมกริช สองศรี วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มารดา

109 6345100010 นางนนัทช์ยา นิระพนัธ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

110 6363100043 นายทศวรรษ สิงห์เหลือ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม บิดา

111 6343100189 นางสาวพลอยไพลิน เชื�อคาํ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มารดา

112 6345100217 นางสาวกานตสิ์นี  กนัเกต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

113 6345100214 นางสาวมฆวนั  ภูมิศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ ยาย

114 6345400021 นายทวลีาภ พเิศษศิลป์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนลียมีลัติมีเดียและแอนิเมชั�น มารดา

115 6245100133 นายศิริชยั เรืององอาจ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

116 6263100051 นายคาํรณ เครือวงศ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม ป้า

117 6263100084 นางสาวศิลาทิพย ์ตุม้วจิิตร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม พี�

118 6243100061 นายไตรภพ สุภาพร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม พี�สาว

119 6245100151 นายสถิตคุณช ์ศิริ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

120 6263100021 นายปัฐวยี ์อุดมทรัพย์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มารดา

121 6143100057 นายณฐัภทัร์ สญัญาลกัญ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

122 6263100091 นายคมศร จนัทร์อิ�ม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มารดา

123 6245100093 นางสาวพรกมล แซ่ตงั วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

124 6245100092 นางสาวอิงคเ์กตน์ ธรรมบวร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

125 6145100058 นายณฐัวฒิุ  สงสนัเทียะ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ พี�สาว

126 6345100172 นางสาวปัมมา สนิทสิงห์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

127 6343100204 นายวลัลภ  หนูมาโนช วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม พี�ชาย

128 6345100231 นายณฐัพล  ศรีมงคล วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

129 6343100238 นายธนกฤต  พนัจิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม บิดา

130 6345100236  นางสาวขวญัชนก  บุตร์หงษ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

131 6345100241 นายสหรัถ  สาคร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

132 6343100221 นายพรีพล  ทองนอ้ย วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม บิดา

133 6345100234 นายเพชรณรงค ์ อุ่มภูธร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

134 6343100242 นายสุราวฒิุ  จวนกระโทก  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม บิดา

135 6345100240 นางสาววาสนา  สาคร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา



ที� รหัสนักศึกษา ชื�อ - สกลุ คณะ สาขา ผู้คํ�า

136 6345100235 นายนครินทร์  ภิญโญโชค วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

137 6345100230 นายนิรุตติ  วสุิทธิสิงห์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ ป้า

138 6345100225 นางสาวกนกวรรณ  โตรอด วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

139 6345100171 นายพพิฒัน์พล วไิลเพชร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

140 6345100208 นายณฐพล พุม่จาํปา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ บิดา

141 6343100252 นายกฤษฎา นาคพวง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มารดา

142 6345100224 นายวฒัชยั  มงคล วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ มารดา

143 6343100250 นายกิตติ�พฒัน์ สมบูรณ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มารดา

144 6243100018 นายณฐัพนธ์ พรทววีฒัน์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยอุีตสาหกรรม พี�สาว



ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชื�อ - สกลุ คณะ สาขา ผู้คํ�าประกนั

66 6345200034 นายวรเมธ ละกาํปั�น วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬา มารดา

67 6345200035 นายสิทธิโชค ชาวแพรกนอ้ย วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬา บิดา

68 634520913 นางสาวธญัญาเรศ  โมกไทสงค์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬา มารดา

69 6345200092 นายภทัรดนยั แสงจนัทร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬา บิดา

70 6345200090 นายธารินทร์  หะยดีอเลาะ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬา มารดา

71 6245200039 นายภาราดร  เจริญรัตน์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬา มารดา

72 6345200109 นางสาวพลอยวรินทร์ ผดาวลัย์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬา มารดา

73 6345300042 นายกิตติ  เปียทอง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา พละศึกษา ป้า

74 6345200040 นายชินวตัร  เปรียงกระโทก วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬา มารดา

75 6345200084 นายถานนัต ์ จิตพล วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬา มารดา

76 6345300041 นางสาวณฐักานต ์ คุม้พว่งมี วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา พละศึกษา บิดา

77 6345300037 นายเมธา  เหลง็ศิริ  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา พละศึกษา บิดา

78 6345200112 นายเดชาธร ประสพเกียรติ โภคา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬา บิดา

79 6345200044 นางสาวปาณิสรา นรารักษ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬา บิดา

ประกาศรับสัญญากองทุนกู้ยมื กรอ และ กยศ


