
บัญชีรายช่ือผู้ประสงค์จะกู้ยมืเงิน กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง    คณะวทิยาการจัดการ ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์

ที่ ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา หมู่เรียน สาขา ลงช่ือ
1 นายบญัชา อินทรา 6140706118 บ.6101 การบญัชี
2 นางสาวพชัราภา สุพรหมมา 6140706124 บ.6101 การบญัชี
3 นางสาวสุภาวดี จิตรโคตร 6140706136 บ.6101 การบญัชี
4 นางสาวอรพรรณ พรมเวียง 6140706138 บ.6101 การบญัชี
5 นางสาวกฤตลกัษณ์ พิลาอ่อน 6140706202 บ.6102 การบญัชี
6 นางสาวจิราภรณ์ วะจีปะษี 6140706206 บ.6102 การบญัชี
7 นางสาวจุฑารัตน์ นนทะการ 6140706208 บ.6102 การบญัชี
8 นางสาวนฎัฐวรรณ หุมอาจ 6140706216 บ.6102 การบญัชี
9 นางสาวเบญจวรรณ จนัทร์ศรี 6140706219 บ.6102 การบญัชี
10 นายสุริยา มูลชมภู 6140706236 บ.6102 การบญัชี
11 นางสาวจุฑามาศ คุณมี 6140706307 บ.6103  การบญัชี
12 นางสาวเจนจิรา ศรีจนัทร์ 6140706308 บ.6103 การบญัชี
13 นางสาวณฎัฐา ข  าคมเขต 6140706311 บ.6103  การบญัชี
14 นางสาวธญัญาภรณ์ เจียระพงษ์ 6140706315 บ.6103  การบญัชี
15 นางสาวปนดัดา ชาที 6140706319 บ.6103  การบญัชี
16 นางสาวพรรณภา เนตรแกว้ 6140706322 บ.6103  การบญัชี
17 นางสาวศิริรัตน์ งามศกัด์ิ 6140706332 บ.6103  การบญัชี
18 นางสาวองัควิภา พิมพิสาร 6140706338 บ.6103  การบญัชี
19 นางสาวอินทิรา ดวงปา 6140706339 บ.6103  การบญัชี
20 นางสาวกลัยรัตน์ ตน้จ าปา 6140706403 บ.6104  การบญัชี
21 นางสาวชลดา ภกัดีอ านาจ 6140706409 บ.6104  การบญัชี
22 นางสาวณฏัฐธิดา นาจอมเทียน 6140706411 บ.6104  การบญัชี
23 นางสาวณฐัวดี อุดชาชน 6140706413 บ.6104  การบญัชี
24 นางสาวปิยะธิดา มีที 6140706421 บ.6104  การบญัชี
25 นางสาวพรรณราย ฤทธ์ิศกัด์ิ 6140706422 บ.6104  การบญัชี
26 นางสาวศุภคัสร โคตรโนนกอก 6140706432 บ.6104  การบญัชี
27 นางสาวอญัชลี ปานจ ารูญ 6140706438 บ.6104  การบญัชี
28 นางสาวจิตรา พินโญ 6160706107 บ.6105T  การบญัชี
29 นางสาวนฤภรณ์ สอนอ่อน 6160706115 บ.6105T  การบญัชี
30 นายนนัธวตัร คลงักลาง 6160706116 บ.6105T  การบญัชี
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31 นางสาวปลายวดี นามนุษยศ์รี 6160706117 บ.6105T  การบญัชี
32 นายรชต ทัง่ทอง 6160706123 บ.6105T  การบญัชี
33 นางสาวสร้อยสุวรรณ บุญเรือง 6160706127 บ.6105T  การบญัชี
34 นายณฐัพล นาวาสิทธ์ิ 6140704105 บ.6106 การตลาด
35 นายอิทธิพงษ ์ทิพนนท์ 6140704122 บ.6106 การตลาด
36 นางสาวน ้าทิพย ์แกว้พิลารมย์ 6140707116 บ.6107 การจดัการ
37 นางสาวปริญญา ศรีทาสังข์ 6140707120 บ.6107 การจดัการ
38 นางสาวพนิตา ผุยม่อง 6140707123 บ.6107 การจดัการ
39 นางสาวอภิญญา ธญัญารักษ์ 6140707147 บ.6107 การจดัการ
40 นางสาวอาภาพร แสนโสภา 6140707149 บ.6107 การจดัการ
41 เด็กหญิงสุพรรนิการ์ ปัญจะรักษ์ 6160707111 บ.6108T การจดัการ
42 นายพงสกร พิมพล 6140705114 บ.6109 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
43 นายยทุธการ ซาจนัทร์ 6140705116 บ.6109 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
44 นายฐีรวฒัน์ ชินนะพา 6140708110 บ.6111 การจดัการโลจิสติกส์
45 นางสาวณฐัวิภา ป้องบุญจนัทร์ 6140708112 บ.6111 การจดัการโลจิสติกส์
46 นางสาวพิมพน์ารา ภูไวย 6140708124 บ.6111 การจดัการโลจิสติกส์
47 นายปริญญา พาภกัดี 6140708218 บ.6112 การจดัการโลจิสติกส์
48 นางสาวปริมนุชา สายจนัทร์ 6140708219 บ.6112 การจดัการโลจิสติกส์
49 นางสาวปณาลี สิงห์สถิตย์ 6140709104 บ.6113 การเงิน
50 นางสาวปวีณา ธรรมปัญญา 6140709106 บ.6113 การเงิน
51 นางสาววชิรินทรา ทีพทุธา 6141002114 นศ.6101 นิเทศศาสตร์
52 นายอศัฎาวฒิุ ขวญัจร 6160705119 บ.6110T คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
53 นางสาวกญัลกัษณ์ ใจเท่ียง 6140339101 ศ.6109 การท่องเท่ียวและการโรงแรม

54 นางสาวเจนจิรา เรียนยศ 6140339106 ศ.6109 การท่องเท่ียวและการโรงแรม

55 นางสาวนารีรัตน์ ภูสอดศรี 6140339119 ศ.6109 การท่องเท่ียวและการโรงแรม

56 นางสาวบุษบา แกว้พิลา 6140339120 ศ.6109 การท่องเท่ียวและการโรงแรม

57 นางสาวปณิธี โนนสามารถ 6140339123 ศ.6109 การท่องเท่ียวและการโรงแรม

58 นายองอาจ มาคะรมย์ 6140339149 ศ.6109 การท่องเท่ียวและการโรงแรม


