
บัญชีรายช่ือผู้ประสงค์จะกู้ยมืเงิน กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์

ที่ ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา หมู่เรียน สาขา ลงช่ือ

1 นางสาวพชรกนก สารเดช 6140501121 น.6101 นิติศาสตร์
2 นางสาวรัชนีกร รูปชา้ง 6140501125 น.6101 นิติศาสตร์
3 นายศุภชยั บุตรดว้ง 6140501131 น.6101 นิติศาสตร์
4 นายจกัรกฤษ เทพนวล 6140501204 น.6102 นิติศาสตร์
5 นายธวชั เพชรเสนา 6140501212 น.6102 นิติศาสตร์
6 นางสาวน ้าฝน รัตนถาวร 6140501215 น.6102 นิติศาสตร์
7 นางสาวมณีรัตน์ สุพิมพ์ 6140801227 ร.6102 รัฐประศาสนศาสตร์
8 นายอรรถพล โสประดิษฐ 6140801244 ร.6102 รัฐประศาสนศาสตร์
9 นายโยธิน สิทธิเสนา 6140801329 ร.6103 รัฐประศาสนศาสตร์
10 นางสาวกุลนิภา สืบสาย 6140307104 ศ.6101 การพฒันาชุมชน
11 นางสาวฐิติยา เปาวนา 6140307111 ศ.6101 การพฒันาชุมชน
12 นางสาวสายฝน ศรีบุญ 6140307133 ศ.6101 การพฒันาชุมชน
13 นางสาวกวินธิดา มีโนนทอง 6140302102 ศ.6102 ภาษาองักฤษ
14 นางสาวชฎารัตน์ ปักการะโถ 6140302108 ศ.6102 ภาษาองักฤษ
15 นางสาวชนาพฒัน์ พนัธุ์คะชะ 6140302109 ศ.6102 ภาษาองักฤษ
16 นางสาวนนัทน์ภสั วิเชียนเลิศ 6140302116 ศ.6102 ภาษาองักฤษ
17 นางสาวฟารีดา แวบือราเฮง 6140302126 ศ.6102 ภาษาองักฤษ
18 นายศุภกร ผานาค 6140302135 ศ.6102 ภาษาองักฤษ
19 นางสาวอทิตยา สิงห์แกว้ 6140302139 ศ.6102 ภาษาองักฤษ
20 นายอภิสิทธ์ิ อุดชา 6140302140 ศ.6102 ภาษาองักฤษ
21 นางสาวกฤติยา หลา้โน 6140302201 ศ.6103 ภาษาองักฤษ
22 นางสาวชฎาพร เสนานุช 6140302208 ศ.6103 ภาษาองักฤษ
23 นางสาวปนดัดา คงทรัพย์ 6140302219 ศ.6103 ภาษาองักฤษ
24 นางสาวพรพรรณ โสภา 6140302222 ศ.6103 ภาษาองักฤษ
25 นางสาวศิริรักษ ์เห้ียมเหิน 6140302234 ศ.6103 ภาษาองักฤษ
26 นางสาวสุนิษา โคมชยัภูมิ 6140302238 ศ.6103 ภาษาองักฤษ
27 นางสาวอรทยั ดว้งศาลา 6140302240 ศ.6103 ภาษาองักฤษ
28 นางสาวอจัฉราภรณ์ แสนบริสุทธ์ิ 6140302241 ศ.6103 ภาษาองักฤษ
29 นางสาวอารตี วิรัตน์ติยา 6140302242 ศ.6103 ภาษาองักฤษ
30 นางสาวกวินทิพย ์วิดีสา 6140302301 ศ.6104 ภาษาองักฤษ
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31 นางสาวกุลณฐั ศรีสะอาด 6140302303 ศ.6104 ภาษาองักฤษ
32 นางสาวจินดารัตน์ ไชยะแสง 6140302305 ศ.6104 ภาษาองักฤษ
33 นางสาวเจนจิรา จิละบุตร 6140302307 ศ.6104 ภาษาองักฤษ
34 นายชนะชยั น่ิมอนงค์ 6140302308 ศ.6104 ภาษาองักฤษ
35 นางสาวนนัทิมา ชินค า 6140302316 ศ.6104 ภาษาองักฤษ
36 นางสาวบวัชมพ ูฝอยทอง 6140302318 ศ.6104 ภาษาองักฤษ
37 นางสาวเจษฏาภรณ์ มาลาศรี 6140302342 ศ.6104 ภาษาองักฤษ
38 นางสาวกิตติพร ค  านุชิต 6140330103 ศ.6105 ภาษาองักฤษธุรกิจ
39 นางสาวกิติยา เปาวนา 6140330104 ศ.6105  ภาษาองักฤษธุรกิจ
40 นางสาวรัตติญา กนัสาลี 6140330130 ศ.6105 ภาษาองักฤษธุรกิจ
41 นางสาวดลยา แซ่วอ่ง 6140340113 ศ.6106 ภาษาจีนและภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร

42 นางสาวจิราภร มาลาเพชร 6140335103 ศ.6107 ภาษาไทย
43 นางสาวพรกมล โคตะเสนา 6140335116 ศ.6107 ภาษาไทย
44 นางสาวเรืองระดา ล่ามสมบติั 6140335120 ศ.6107 ภาษาไทย
45 นางสาวศิริรัตน์ เสนาะเสียง 6140335122 ศ.6107 ภาษาไทย
46 นางสาวอนิตญา นาวาสิทธ์ิ 6140335127 ศ.6107 ภาษาไทย
47 นางสาวอฐัภิญญา โคกแปะ 6140335130 ศ.6107 ภาษาไทย
48 นางสาวอรุณรัตน์ ซาเสน 6140335134 ศ.6107 ภาษาไทย
49 นายคุณากร วงัคีรี 6140601103 ศป.6101 ทศันศิลป์
50 นางสาวนตัตยา บุญปอด 6140801120 ร.6101 รัฐประศาสนศาสตร์
51 นายศุภกร ประกอบกิจ 6140801135 ร.6101 รัฐประศาสนศาสตร์
52 นางสาวสุภสัสร ยอดคีรี 6140801141 ร.6101 รัฐประศาสนศาสตร์
53 นางสาวดุสิตา มูลกองศรี 6040340113 ศ.6007 ภาษาจีนและภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร

54 นางสาวสุธิยา  เทพนอ้ย 6040302317 ศ.6004 ภาษาองักฤษ


