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ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สํานักพัฒนานักศึกษา 
ฉบับที่ 9/2562 

เรื่อง การบันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ในระบบ e-Studentloan  
สําหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกคน 

***************************************************************************************************************************************** 

ให้นักศึกษากองทุนฯ ทุกคน ปฏิบัติตามขัน้ตอนดังน้ี  
1. ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มสีิทธ์ิกู้ยืมเงินกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 (เอกสารประกอบ 2 ท้ายประกาศ) 

1.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนฯ สามารถตรวจสอบวงเงนิกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2562 ได้ทาง  
เว็บไซต์ e-Registrar ในส่วนของทุนการศึกษา ตรวจสอบได้ต้ังแต่วันจันทรท์ี่ 1 ตุลาคม 2562  

1.2 นักศึกษาท่ีไม่มรีายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้ดําเนินการตามประกาศฉบบัที่ 8/2562 ด่วนที่สุด  
และการจ่ายชําระเงินค่าเล่าเรียน นักศึกษาจะต้องจ่ายชําระเงินก่อน เมื่อนักศึกษาดําเนินเรือ่งกู้ยืม
เรียบร้อย นักศึกษาจะสามารถย่ืนคําร้องขอรบัเงินค่าเล่าเรียนคืนผู้ปกครองได้ 

2. บันทึกจํานวนเงินคา่เลา่เรียนในระบบ e-Studentloan ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2562 ตามข้ันตอน
การบันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียน (เอกสารประกอบ 1 ด้านท้ายประกาศ)  

3. ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มสีิทธ์ิเข้าประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น.  
ทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา 

4. ประชุมเซ็นยืนยันค่าเลา่เรียนฯ วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 (ติดตามรายละเอียดอีกครัง้ ทางเว็บไซต์
งานทุนการศึกษา) 

 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 
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เอกสารประกอบ 1 
ขั้นตอนการบันทึกจํานวนเงินคา่เลา่เรียน ในระบบ e-Studentloan 

1. เข้าระบบ e–Studentloan (https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/jsp/SLFLoginS.jsp) 
2. เลือก  

 

3. ใบภาระค่าใช้จ่าย/ทุน จาก ระบบ e-Registrar (http://reg.payap.ac.th/registrar/home.asp)  
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4. เตรียมเอกสารประกอบการบันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียน สามารถเลือกได้ 2 เอกสาร  
4.1 เลือกใช้ใบแจ้งยอดการจ่ายชําระเงิน หรือ 

     
 

4.2 เลือกใช้ใบเสรจ็รบัเงินค่าเล่าเรียนที่มีรายการ “คา่เลา่เรียนเหมาจ่าย”  

 
  

เลขที่ใบเสรจ็

วันที่เอกสาร

เลขที่ใบเสรจ็

วันที่เอกสาร
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5. วิธีการบันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C1-2559: 1/0000 20/03/2560 83,674 
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เอกสารประกอบ 2 
รายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนฯ ภาคเรียนท่ี 2/2562 

*รายชื่อเรียงตามลําดับท่ีรับเอกสาร* 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา
A001 น.ส. อรวรรณ กองเงิน 6201170078
A002 น.ส. ธนาภรณ์ เตปันวงศ์ 6201040081
A003 น.ส. ทิพวรรณ วงค์แจ่ม 6201280050
A004 นาย ทัตพงศ์ พวงสุกระ 6201060133
A005 นาย ภูธร ฤทธ์ิเนติกุล 6201130027
A006 น.ส. นันท์นภัส สมศร ี 6201210910
A007 น.ส. ศิริลักษณ์ ลัภย์โภคาสกุล 6201130102
B007 น.ส. สุชัญญา ยวงมณี 6001210330
B008 น.ส. จุฑาทิพย์ ชีพเพียงสรวง 6001210552
B009 น.ส. ทิชากร สุวรรณชะตัน 6001211221
B010 น.ส. เรวดี พลเมฆ 6001180404
B011 นาย วิศวะ ต้ังพิจารณ์ 6001060065
B012 น.ส. ธัญญารัตน์ ศรีโชคสิทธิกลุ 6001210118
B013 น.ส. กิตติญา โยสุดใจ 6001110012
B014 น.ส. ปิติกานต์ อินต๊ะคํามา 6001211153
B015 น.ส. เนตรนภิศ หลวงคณะ 6001210491
B017 น.ส. ทักษพร ตาสีเรอืน 6001211047
B018 น.ส. ศยามล ไชยชาลี 6001020489
B020 น.ส. ปภาวรินท ์ สมศร ี 6001210378
B021 น.ส. หทัยลกัษณ์ สุทธิวงศ์ 6001180480
B022 น.ส. นัฐกาญจน์ บุตรใจ 6001170016
B023 น.ส. ธนกานต์ แก้วมาลัย 6001210415
B025 นาย อรรถพล สุวรรณโชติ 6001020168
B029 นาย ธวิชัย ยาวิลาศ 6101060218
C001 น.ส. อทิตยา ไกรเล็ก 6101130126
C002 น.ส. กมลวรรณ พรมไชยา 6101130089
C005 น.ส. วิภา ดีพุด 6101130188
C009 น.ส. กรรณิการ ์ กรคํา 6201280197
C010 นาย ณัฐภัทร นิธิสมบัติ 6101130348
C011 นาย ศุภณัฐ ปูทอง 6101060157

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา
D001 น.ส. รัชนีรมณ์ จันทรสุคนธ์ 6001200119
D003 น.ส. พีรยา จอมเรือง 6001150353
D004 น.ส. สาธิดา แดนปัน 6001200089
D005 นาย ฉัตรมงคล ไชยวงค์ 6001150049
D007 น.ส. จุฑามาศ โนนน้อย 6001280159
D008 น.ส. วิริยา พรหมพิงค์ 6001190014
E002 น.ส. ธโนทัย แซ่ย่ี 6001210309
E003 น.ส. ปรารถนา มลิกา 6001210446
E004 น.ส. มาลินี คํามา 6001211368
E006 นาย พีรณัฐ พรหมสทิธ์ิ 6201020229
E010 น.ส. บุรสักร นพคุณ 6001210538
E011 น.ส. ศรสุวรรณ อินต๊ะ 6001180428
F001 น.ส. จรรยา นิธิชญาวงศ์ 6001170566
F003 น.ส. ธราทิพย์ พัฒนะเสรีพงศ์ 6101210705
F005 น.ส. ชุติมา ไพรโสภา 6101210552
F007 น.ส. ณัฐกานต์ สุขแดง 6101210729
F010 น.ส. สิรีธร ใจดี 6101170054
F011 นาย อธิป พลเจรญิ 6101280432
F012 น.ส. สุภาพร ย่านวงศ์วาณิชย ์ 6101020465
G010 น.ส. วีฬรินทร ์ หลิ่มไพศาล 5701280081
J009 น.ส. พัฒนาวดี สมฤทธ์ิ 5901120158
K002 น.ส. สุดธิดา มหาวัน 5801280289
K004 น.ส. ภาณุมาศ กองคํา 5901280227
K022 น.ส. ปรางวดี ศรีเกษ 5801280418
M015 นาย ณัฐพงษ์ บุญม ี 5701280111
M052 น.ส. ชนัดดา โสธนไพศาล 5701280326
M053 น.ส. เจนจิรา แป้นทอง 5701280333
M056 นาย จักรธพงษ์ สมจิตต์ 5701280159
M061 น.ส. ทิพย์ทิชา สังข์คํา 5701280289
N001 นาย นันทยศ โปวสิน 6101280135
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา
N002 น.ส. ดารารัตน์ ด่านนคร 6101280104
N003 น.ส. ประกายดาว มินประพาฬ 6101210217
N005 นาย พงศ์ศิร ิ จันต๊ะวาร ี 6101280173
N006 น.ส. ทรรศิกา ป้องคําไหล 6101210675
N007 น.ส. นันทิตา ชุติวิวัฒน์ 6101210767
N008 น.ส. ปุญชรสัมิ ์ พรมมา 6101210163
N009 น.ส. กนกพร วงค์ตาคํา 6101280203
N010 น.ส. นภารัตน์ สุพรรณ์ 6101190151
N011 น.ส. สุธิดา แสงเลิศ 6101210620
N012 น.ส. สิรริัตน์ จําปา 6101170238
N013 น.ส. พรพิมล อุตมติง 6101210712
N014 น.ส. วัลย์ชาญา พนาวาส 6101211078
N017 น.ส. จิณห์วรา จันทราโยธากร 6001210835
N018 น.ส. กัญญาพัชร แช่มเทศ 6001211344
N019 น.ส. ฉวีวรรณ มิ่งศรสีุข 6001210811
N020 นาย ไอ ม่อน ล ี 6001170375
N021 น.ส. ปิยฉัตร สิรริักษ์ 6101210019
N023 น.ส. พิชญ์สินี บุญมา 6101190137
N025 น.ส. สุชิราภรณ์ เครือจิต 6101210453
N026 น.ส. เกศินี มาสา 6101210286
N027 น.ส. เพชรไพลิน สมฤทธ์ิ 6101210316
N028 น.ส. วิชุดา สดาท ู 6001020243
N029 น.ส. กุลนารัตน์ หวังวนวัฒน์ 6101190113
N030 น.ส. ฐิติกานต์ แสนทิพย์ 6101280111
N031 น.ส. ณัฏฐนิช สาละพันธ์ 6101210743
N032 น.ส. วรรณศิร ิ วัฒนาศิริวิไลกุล 6101210460
N033 น.ส. แสงดาว แซ่โซง 6101210859
N034 น.ส. วิลาสินี ทิพวรรณ์ 6101210156
N035 น.ส. ลลิตา รัตนบุรานนท ์ 6101280401
N036 น.ส. ชลิตา ขันธมะ 6101280395
N037 น.ส. ปวันรัตน์ แซ่โซ่ง 6101210668
N038 น.ส. ธีรดา น้อยท ู 6001020571
N039 น.ส. เจนจิรา แสงสีวารีไพร 6101210521

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา
N040 น.ส. อัมภาวรรณ กมุทพยุง 6101210514
N041 น.ส. ปิยธิดา พูนพิน 6101210385
N042 น.ส. มีโชค เบียก่า 6101210392
N043 น.ส. สุพรรษา เทพแก้ว 6101210484
N044 น.ส. ปิยฉัตร ปันวิชัย 6101210309
N045 น.ส. ณัฏฐณิชา เกษแก้ว 6001020540
N046 น.ส. วรรณธฌา เทียนยวง 6101280425
N048 น.ส. ชุติมา บุญมา 6001170467
N049 น.ส. ภาวินี สีในกอง 6101280340
N050 น.ส. ธิดารัตน์ โมรารัตน์ 6101210866
N051 นาย จิรวัฒน์ ปันเบี้ยว 6101210408
N052 น.ส. จุฑามาศ ปาล ี 6101280234
N053 น.ส. ปนิดา ประเสริฐสิน 6001020557
N054 น.ส. ศิริพร นัตกานต์ 6101210828
N055 น.ส. กนกพร แสงส ี 6101210507
N058 น.ส. ดาวมณี วนาเชิง 6101210200
N059 นาย อฐิวัฒ ตรีเดช 6101280418
N060 น.ส. ณัฐณิชา ขัติยะ 6101210842
N061 นาย กิตติภูมิ กันทะเตียน 6101210231
N063 น.ส. ศิรภัสสร ท้าวสมศักด์ิ 6101210583
N064 น.ส. กิ่งกาญจน์ ไชยยาต๊ิบ 6101210576
N065 น.ส. พสิกา รักเมือง 6101280548
N066 น.ส. ปิยะวรรณ แก้วบุญเรือง 6101280463
N067 นาย ธนาวุฒิ ศาสตร์พลกรงั 6101280531
N068 นาย วงศกร ลอสวัสด์ิ 6101280166
N069 น.ส. อริสรา ธิฉลาดสืบ 6101190229
N072 น.ส. พิชฌาภรณ์ บุญสุข 6101280678
N073 น.ส. อรปรียา มาทา 6101280357
N074 น.ส. เกวล ี เอกกวินธร 6101210750
N075 นาย สงกรานต์ เป็งโก 6101210873
N076 นาย ธนวัฒน์ โลหิตโยธิน 6101210590
N077 น.ส. รัศมีตรา เครือสาร 6101210187
N078 น.ส. ศุภลักษณ์ ใจผ่อง 6101210378
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา
N080 น.ส. กาญจนา คุณปัญญา 6101210699
N081 น.ส. บทม์วรรณ บุญตัน 6101210194
N082 นาย อนุชน ศรไชย 6101280449
N083 น.ส. เกศราภรณ์ บุ้งทอง 6101280517
N084 น.ส. ยุวดี เชิดชูชัยเจริญ 6101210897
N085 น.ส. วรัญญา ปันแก้ว 6101190083
N086 น.ส. ณิชนันทน์ อินทร์ชัย 6101210804
N089 น.ส. กัลยาณี ศรีวิชัย 6101190243
N091 น.ส. ธนภรณ์ ทองจินดา 6101210903
N093 น.ส. รสิตา หลวงปางอ้าย 6101211061
N094 น.ส. คนึงนิต สิทธิ 6101210941
N095 น.ส. พิมพ์นารา อินตารักษา 6101210927
N096 น.ส. อภิญญา อภิวงค์งาม 6101211108
N097 น.ส. อชิรญาณ์ หมีขุน 6101211009
N098 น.ส. อรณี จันศิลา 6101210934
N099 น.ส. นวลอนงค์ ร่วมขุน 6101211054
N100 น.ส. เขมิกา ยะมาวิรัญ 6101211139
N101 น.ส. รัชชพร เทพชุมภู 6101211047
N102 น.ส. ญาณัจฉรา สมานพงษ์ 6201280548
N103 นาย มานิตย์ บุญคุณสันติสุข 6101211207
N104 น.ส. สุธิตา ปู่คํา 6101211085
N105 น.ส. ภัคจิรา อารินทร ์ 6101210224
N106 น.ส. เบญจมาศ เข็มเพชร 6101211115
N107 น.ส. กุลจริา สมศร ี 6101211245
N108 น.ส. ปวีณ์นุช อู่วุฒิพงษ์ 6101211177
N109 น.ส. จิรัชญา รอดเรือน 6101211191
N110 น.ส. นีพอ มะฮี ่ 6001020847
N111 น.ส. กันติยา คําดวงดี 6101211238
N112 น.ส. วรรณิดา พูนสุวรรณ์ 6101211252
N113 น.ส. กนกวรรณ สน่ันเมอืง 6101211160
N114 นาย เกษมสันต์ แผ่อํานาจ 6101211283
N115 น.ส. กนกพร คล้ายผูก 6101211306
N117 น.ส. ลาภิสรา ปริญญารกัษ์ 5905060016

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา
N118 น.ส. รภัสสา ปริญญารกัษ์ 6005020096
N119 นาย ภูวณัฐ์ ธิติธีรพัฒน์ 6001250046
N121 น.ส. พนัชกร อินทรทัต 6101280241
N122 น.ส. สร้อยสุดา มีแก้ว 6101211221
N123 น.ส. มลฤดี จรัสเอนกสมพล 6101211290
N125 น.ส. นารีรัตน์ ธวัชธีระนนท์ 6101210361
N126 น.ส. วนัชพร กองรัตน์ 6101210774
N127 น.ส. อุไรพร ขยันกิจรุง่โรจน์ 6101210736
P008 น.ส. กชกร ฉัตรแก้ว 5801280111
P010 น.ส. ณัฎฐณิชา แก้วกิ่งจันทร ์ 5801280296
P041 น.ส. ณัชชา บุญสริิมงคล 5801280302
P045 น.ส. อภิรุจ ี อินตาวงศ์ 5801280180
P046 น.ส. กิรติกร ธิมาชัย 5801280364
P053 น.ส. กันตนา ศรีไชยวงค์ 5901280432
P078 น.ส. นิวาริน ศรีมา 5801280050
Q002 น.ส. ประภัสสร ย้ิมทอง 6001210705
Q004 น.ส. ธัญวรรณ วรรณา 6001211115
Q005 นาย กิตติพศ จัดของ 6001280593
Q006 น.ส. สุหัตชา กาวีย์ 6001210293
Q007 น.ส. ธนภรณ์ ปิ่นแก้ว 6001210354
Q008 น.ส. สุดารัตน์ ทรายคํา 6001020458
Q010 น.ส. มุทิตา แสงอรุณประดิษฐ 6001211030
Q011 น.ส. พนิตนันท์ ชํานาญมนต์ 6001280036
Q012 น.ส. ภัคจิรา เชียงตอง 6001280609
Q013 น.ส. สุปราณี ปีมะสาร 6001210040
Q014 น.ส. กัญญ์วรา แก้วเคียงคํา 6001210408
Q015 น.ส. เครือวัลย์ อริยากรกุล 6001210774
Q016 น.ส. วนิดา สิรปิา 6001210323
Q017 น.ส. กุลธิดา กว้างนอก 6001211191
Q018 น.ส. ยุพารัตน์ ทองคํา 6001210897
Q019 น.ส. วิภาพร แซ่ย่าง 6001211337
Q020 น.ส. นิจวรีย์ เฟื้อนไหล 6001211245
Q021 น.ส. ชลิตา โคตรสา 6001280029
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา
Q022 น.ส. จุฑามาศ โยระภัตร 6001210972
Q023 นาย เดชาชาญ แก้วพันวงค์ 6001210088
Q024 น.ส. ธีราภรณ์ สังข์สะ 6001211252
Q025 น.ส. สุธิดา แซ่กือ 6001211023
Q026 น.ส. ภาวิณี รัศมีวงค์ 6001210507
Q027 น.ส. พัทธ์ธีรา มุทุตา 6001020151
Q028 นาย สุรชัช พิมพ์โล 6001280388
Q029 น.ส. ชญานิษฐ์ วงค์เตียมใจ 6001211184
Q030 น.ส. วรพรรณ มณีรัตน์ 6001210941
Q031 น.ส. นวพร สมจิตต์ 6001280364
Q032 น.ส. เบญจรัตน์ จันทร์ใส 6001210064
Q033 น.ส. กวินนา ฉันทมังคลาการ 6001210613
Q034 น.ส. วรางคณา ปันซื่อ 6001210651
Q035 น.ส. ฐิติมา ธิวงค์ 6001211238
Q036 น.ส. สุภาวดี สุวรรณโชติ 6001210750
Q037 นาย นนท์ปวิธ ผานดอยแดน 6001210361
Q039 น.ส. ณิชารีย์ ดวงเงิน 6001211016
Q040 นาย พงศกร สมพร 6001211320
Q041 น.ส. จิราภา จันทร์ตา 6001211146
Q042 น.ส. รวีวรรณ เทโวขัด 6001211009
Q043 น.ส. ชนิลญา ทนันชัย 6001210989
Q044 น.ส. วรกาญจน์ กวินรัตน์ชัย 6001210873
Q045 น.ส. ปิยาภรณ์ ทะนุชิต 6001210224
Q046 น.ส. ธนภรณ์ แก้ววงค์ 6001280524
Q047 น.ส. รจนา มาลุจันทร ์ 6001210187
Q048 น.ส. ปวีณา กันธิเลิศ 6001210644
Q049 น.ส. พิมประภา สุริยะเจริญ 6001210477
Q050 น.ส. แสงทอง ศรีพรสัมฤทธ์ิ 6001211313
Q051 น.ส. มยุริญ คํามาอ้าย 6001210071
Q052 น.ส. จันจริา ผ่านดาวเทียม 6001210880
Q053 น.ส. จุฑามาศ ดําแดงดี 6001210781
Q054 น.ส. พีทชญา กองศร ี 6001210699
Q055 น.ส. สุณิสา บัวหอม 6001211085

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา
Q057 นาย ภูธเรศ ไชยขัติ 6001210958
Q059 น.ส. สุทธิตา ต๊ิบปะละวงศ์ 6001210996
Q060 น.ส. กมลพร ปันทการ 6001211283
Q061 นาย วิชยุตม์ บุญทาวงศ์ 6001210132
Q062 น.ส. ปานทิพย์ มาสา 6001210910
Q063 น.ส. บุณญาพร ศักด์ิหารอินทร ์ 6001210569
Q064 น.ส. ศุภาวรรณ วงค์อนัน 6001211207
Q065 น.ส. ปรียากลุ มาเรียน 6001280180
Q067 น.ส. อรัญญา คํากลาง 6001210729
Q068 น.ส. รัชฎาพร แสงแก้ว 6001210736
Q069 น.ส. สุปรียา ถาวิโร 6001210026
Q070 น.ส. ชรินรัตน์ สมบญุแดง 6001211177
Q071 น.ส. จิรประภา เจริญเจ้าสกุล 6001211061
Q072 น.ส. วริศรา กาบเกตุ 6001190342
Q073 น.ส. อมรรัตน์ สารการณ์ 6001210286
Q074 น.ส. อภิชญา ปวงจักร์ทา 6101240092
Q077 น.ส. สุกัญญา ก่อนเศรษฐี 6001210422
Q079 น.ส. ชมพูนุช บุญวงค์ 6001210385
Q080 น.ส. พนมมาศ ไชยวุฒิ 6001210170
Q081 น.ส. วริศรา ผิวนวล 6001211290
Q082 นาย เจตริน วงค์แสน 6001280067
Q083 น.ส. กฤตยา โทนสงัข์อินทร ์ 6001211160
Q084 น.ส. เกวลิน กลิ่นชู 6001210712
Q085 น.ส. วรดา พิยะ 6001280319
Q086 น.ส. สุธาสินี เตจ๊ะน้อย 6001210859
Q087 น.ส. อรณิช อินทะโนรัตน์ 6001211214
Q088 น.ส. ณัฐณิชา สวิง 6001280555
Q089 น.ส. วรัญชล ี ขอดขันคํา 6001280111
Q091 น.ส. ธนิตา จันทร์นวล 6001210965
Q092 น.ส. อัศมา แซ่ลิ้ว 6001280678
Q093 นาย ภัครพงษ์ ปิ่นหย่า 6001210545
Q094 น.ส. รัชนีวรรณ มีโคตรกลอง 6001210620
Q095 น.ส. ธนัญภรณ์ ทาวงค์ 6001211306
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา
Q096 น.ส. กนกวรรณ ศรีพันลม 6001170399
Q097 น.ส. นิสิตา โยทะสอน 6001210125
Q098 น.ส. ลดาวัลย์ แซ่ย่าง 6001280661
Q100 น.ส. บุณฑริก นววุฑฒิโชติ 6001280340
Q103 น.ส. ทรงภรณ์ ปาคําวัง 6001020731
Q106 นาย พิพัฒน์พล มูลคํา 6001020533
Q108 นาย รัชฒภักด์ิ ประมวลปรีชา 6001280234
R008 น.ส. วรรณนิภา คชสวัสด์ิ 5901110043
T005 นาย เบญญามินตร์ แซ่วุ่น 6101060072
T006 น.ส. วรพิชชา กิติตาล 6201130195
T008 น.ส. ทิพย์กมล พงษ์จีนะ 6201130317
T010 นาย นัฐพล ตาพงษ์ 6201170382
T011 นาย ปณิธาณ เหรียญหยก 6201170115
T012 น.ส. สุทธิดา พัฒนนิธิโภคินกุล 6201050226
U004 นาย ภัทรดนัย วงศ์คํา 5901130089
U005 น.ส. สุภาภรณ์ กิพอ 5901210378
U008 น.ส. นันธิชา สายมูลแก้ว 5901180626
U009 น.ส. อภิญญา เกษา 5901210842
U010 น.ส. ลลิตา แก้วสุริยะ 5901110029
U011 น.ส. กัญญาวีร ์ ศรีคําซาว 6001210347
U012 น.ส. ชวัลรัตน์ วีณปราณี 5901210507
U013 น.ส. ทักษวดี จันทร์แก้วพา 5901210484
U014 น.ส. เชษฐธิดา เชิดชูชัยเจริญ 5901210545
U015 น.ส. สุพนิตา ไฝทอง 5901110036
U016 น.ส. ขนิษฐา แสงนวล 5901210538
U017 น.ส. ภัคจิรา รักชีพ 5901110067
U019 น.ส. อทิตยา ปู่หล้า 5901150049
U022 น.ส. ปราณี แสนวังทอง 5901190410
U023 นาย ศิษรสิทธ์ิ ฟุ้งธรรมคุณ 5901260090
U024 นาย วิทวัส สุใจจา 5901130065
U027 น.ส. จริดา สืบเหม 5901020694
U030 น.ส. นิตยา ไชยบุตร 5901020403
U032 น.ส. มลฤดี ขวัญปรีดาสกุล 5901130447

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา
U036 น.ส. พรทิพย์ พวงแก้วกุล 5901190328
Y002 น.ส. จิรนันท ์ ดวงจันทร ์ 6101210606
Y003 น.ส. ภัณฑิรา ประนันท ์ 6101210798
Y004 น.ส. อภิชญา คําอินทร ์ 6101210422
Y005 น.ส. รักษ์ชนนี โกษาวัง 6001211375
Y006 น.ส. หน่ึงฤทัย วิเวกวนารมณ์ 6101210651
Y010 นาย ศิลาวุฒ ิ กุณแสงคํา 6101280500
Y011 น.ส. จุฑามาศ เกสโรทยาน 5701280029
Y012 น.ส. ศศิประภา หน่อปันปวน 5801280203
Y013 น.ส. อัญธิชา อุมะวิชนี 6101020588
Y014 น.ส. เพ็ญพมิพ ์ สารบรรณ 6101280067
Y015 นาย ณัฐวุฒิ ลือชัย 6101240078
Y016 น.ส. จันทร์ฉาย อหริพ่าย 6101210545
Y017 น.ส. ชลธิดา ไชยปิน 6201210439
Y018 น.ส. ปาริชาติ คําวงษา 6201210057
Y019 น.ส. วีรดา ปิงใจ 6201280203
Y020 น.ส. พัชรีภรณ์ สมถวิล 6201210507
Y021 น.ส. ธิดารัตน์ อุตรสกั 6201210118
Y022 น.ส. รัชญา ผ่านภพ 6201210101
Y023 น.ส. เกษราภรณ์ เต็มจกัร 6201210293
Y024 น.ส. ปิยะดา ธัญญะ 6201210088
Y025 น.ส. กัญญารัตน์ งอกไม ้ 6201210309
Y026 น.ส. จุฑาธิป ชัยชนะ 6201211016
Y027 น.ส. สุพิชญา สุคํา 6201210217
Y028 น.ส. ฐิติวรดา กัลยา 6201280562
Y029 นาย ศราวุฒิ เป็งมูล 6201210255
Y030 นาย จาตุรนต์ ประนัดทา 6201210071
Y031 น.ส. ดรัลรัตน์ สุวรรณา 6201211023
Y032 น.ส. สุภาพรรณ พูลศิร ิ 6201210804
Y033 น.ส. ณิชกมล พงค์กลาง 6201210989
Y034 น.ส. จีรฏิฉัตร นันต๊ะภูมิ 6201210712
Y035 น.ส. กมลรัตน์ แซ่สง 6201020359
Y036 น.ส. อัญชล ี แซ่หยาง 6201020373
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา
Y037 น.ส. ชลลดา ไชยรินทร ์ 6001210590
Y038 น.ส. ชุติมณฑน์ หมายรอกลาง 6201210644
Y039 น.ส. รัตติกาล กุมาทะ 6201210682
Y040 น.ส. ศิริพร กล้าณรงค์เชาว์ 6201210736
Y041 น.ส. จินตนา ก่อนเศรษฐี 6201210279
Y042 น.ส. กสิณา ปีสมโภชน์ 6201210125
Y043 น.ส. พัณพิชา ศรีวิชัย 6201210286
Y044 น.ส. ณัฐริกา แสนใจอ ิ 6201210514
Y045 น.ส. ภูษณิศา คํามา 6201210187
Y046 น.ส. ณัฐธิดา วิจารณ์ 6201210583
Y047 น.ส. ณัฐธีรา อุดมพิทักษ์เดชา 6201210521
Y048 น.ส. รัญชิดา สุวรรณา 6101211269
Y049 น.ส. ณัฐิกา อินต๊ะวิชัย 6101211351
Y050 น.ส. จุฑามาศ พูนพิน 6201210064
Y051 น.ส. สร้อยสุดา ต๊ิบอินถา 6201210095
Y052 น.ส. ศตวรรณ พิพัฒน์สิทธ์ิ 6201210323
Y053 น.ส. ดวงดาว ละไมสกุล 6201210460
Y054 น.ส. รัตนา นิธิมณีไพพรรณ 6201210927
Y055 น.ส. ชนม์ชนก โนรา 6201280074
Y056 น.ส. รัตติยากร สร้างแผ่นผา 6201210651
Y057 น.ส. สิรริักษ์ เขียวมีชัยเกษม 6201210637
Y059 น.ส. กีรติ วรรณมะกอก 6201210224
Y060 น.ส. สุธาสินี สมบรูณ์ชัย 6201210699
Y061 น.ส. จุฑามณี เรือนปิน 6201210248
Y062 น.ส. สุภัสสรา อินต๊ะวิชา 6201210040
Y063 น.ส. เพียงฟ้า พรมพันธ์ 6201210033
Y064 น.ส. นภัสสร กันทะเหลก็ 6201210330
Y065 น.ส. ชุติมา นรารักษ์ 6001210675
Y066 น.ส. พลินี จําปา 6201210378
Y067 น.ส. เกศราภรณ์ ใจมิภักด์ิ 6201210392
Y068 น.ส. มัณฑิตา จําปาทิพย์ 6201210620
Y069 น.ส. ชนาพร จินาตอง 6201210842
Y070 น.ส. สุธาวดี กาวิชัย 6201210569

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา
Y071 น.ส. ชนัญชิดา สีเหลือง 6201280371
Y072 น.ส. อาทิตยาภรณ์ รักพรม 6201280227
Y073 น.ส. กันทิชา แพรกทอง 6201280500
Y074 น.ส. โซเฟีย หมัดหมัน 6201280487
Y075 น.ส. ขวัญจิรา มารมย์ 6101280296
Y076 น.ส. สิริภัส อารีมิตร ์ 6201211009
Y077 น.ส. ภัสรา คําพัน 6201210590
Y078 น.ส. เอมอร คงอนุรักษ์ 6201210859
Y079 น.ส. ปริชญา น้อยวงษ์ 6201280531
Y080 น.ส. นารี ธารสิรกิุล 6201280418
Y081 น.ส. สุธิษา ทายี 6201210934
Y082 น.ส. สุทธิกานต์ สุวรรณ 6201210538
Y083 น.ส. วรกมล ใบยา 6201210316
Y084 น.ส. พรจิตรา มาลา 6201210897
Y085 น.ส. สุวิมล พิมลสถาพร 6201020434
Y087 น.ส. อรวรรณ การุญบรริักษ์ 6201020045
Y088 น.ส. เกศราภร กุลดี 6201020083
Y089 น.ส. กนกพิชญ ์ บริบรูณ์ 6201211085
Y090 น.ส. ณัฐพร กิตติพันธ์เมธีกุล 6201211061
Y091 น.ส. นิศารัตน์ จันทรท์ับ 6201280388
Y092 นาย ทวัลยวัฒน์ อินตา 6201210873
Y093 น.ส. ชญานี ขจรทวีกลุ 6201210477
Y094 น.ส. ฌัชชา เตชะ 6201190182
Y096 น.ส. ณิชกานต์ สิทธิบรูณ์ 6201280517
Y098 นาย ศิวมินทร ์ สินเธาว์ 6201280128
Y099 น.ส. กัญญาณัฐ เขียนประสิทธ์ิ 6201190106
Z002 น.ส. วารีรัตน์ มงคลเสถียร 5901210415
Z003 น.ส. อัจฉรา พรมประเสริฐ 5901210989
Z004 นาย เขมนันท ์ เช้ือเมืองพาน 5901210019
Z005 น.ส. ณัฏฐาภรณ์ ชัยเรืองเดช 5901210828
Z006 น.ส. จงรกัษ์ ล้วนงาม 5901211269
Z007 น.ส. การะเกด พัลลา 5901210439
Z010 น.ส. จามจรุ ี แสนเมือง 5901210323
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา
Z011 น.ส. ศิริลักษณ์ ชัยคํา 5901211207
Z014 น.ส. ณัชชา นันทอน 5901210668
Z015 น.ส. อรุณรุ่ง สุคํามา 5901210477
Z016 นาย ณัฐภพ มีกลิ่น 5901211115
Z017 น.ส. รัญชิดา สาริโก 5901280333
Z018 น.ส. ปิยะพร ศรีแสงวณิชวิมล 5901210101
Z019 น.ส. เจนจิรา สุภาษี 5901210422
Z020 น.ส. ศิริพร ทองริว 5901211290
Z021 น.ส. เยาวเรศ ใบศร ี 5901210187
Z022 น.ส. สุวนันท ์ ปัญโญนันท ์ 5901210231
Z023 น.ส. อาทิตยา สารใจ 5901210446
Z024 น.ส. บัณฑิตา ตุงคะนาคร 5901210972
Z025 น.ส. ญาสุมินทร ์ ไชยวรรณ 5901210873
Z027 นาย ภาณุพงศ์ มณีย่ิงทรพัย์ทวี 5901210392
Z028 น.ส. ณัฐพร ใจวงศ์ 5901211313
Z029 น.ส. เบญจมาศ ชนะ 5901210910
Z030 น.ส. พิทยารัตน์ หล้าภิละ 5901210736
Z031 น.ส. อทิตยา มูลมะโน 5901210064
Z033 น.ส. พรรณทพิา อินต๊ะ 5901210125
Z034 น.ส. ภัทรนันท ์ พงษ์สารกิรรณ์ 5901210385
Z035 น.ส. ฐิติวรดา ตางาม 5901210606
Z036 น.ส. จุฑาทิพย์ ใจแข็ง 5901210897
Z038 น.ส. อังคณา ร่วมความคิด 5901210286
Z041 น.ส. นิลาวัลย์ ไชยโนฤทธ์ิ 5901210835
Z042 นาย กาญจน์ภิเษก แดงหล้า 5901210057
Z043 น.ส. สุภนิดา อินต๊ะ 5901210217
Z044 นาย ฐิติกานต์ งามพักตร ์ 5901211337
Z045 น.ส. นุชชบา ลักษมีมงคล 5901210132
Z048 น.ส. ศรีปรญิญ ์ เช้ือตัน 5901211023
Z049 น.ส. กรวรรณ แสงดาววี 5901280104
Z050 น.ส. ไอลดา ศักด์ิศรีศิริสกุล 5901210194
Z051 น.ส. ปาณิศรา อินต๊ะแก้ว 5901020304
Z052 น.ส. จิราภรณ์ วงศายะ 5901210262

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา
Z053 น.ส. อารยา หลวงอํามาตย์ 5901210583
Z054 น.ส. นิรชา คํามูล 5901210453
Z055 น.ส. อาทิติยา ทาผา 5901210880
Z056 น.ส. พรรณภา รอดขันธ์เมือง 5901211054
Z057 น.ส. กัลยรัตน์ ไชยพูน 5901210248
Z058 น.ส. ศิริวรรณ แก้วมี 5901211016
Z059 น.ส. ปวรวรรณ คําโพธ์ิ 5901211191
Z060 น.ส. กนกวรรณ แสนคําหลอ่ 5901210941
Z061 น.ส. เบญญาภา ศรีสุข 5901210156
Z062 น.ส. ณัฏฐ์นิชา งามอนุรกัษ์ 5901211245
Z063 น.ส. อัจฉรา พลีทัง้กาย 5901211146
Z064 น.ส. สุภัสสรา เจศรีชัย 5901280586
Z065 น.ส. สร้อยสุดา เสมอ 5901190427
Z066 น.ส. ณัฐศศิ คําริน 5901210675
Z067 น.ส. ลักษนารีย์ โลจันติ 5901211320
Z068 น.ส. รักษิณา ไชยรักษา 5901211283
Z069 น.ส. ณัฐณิชา แก้วสิงห ์ 5901211078
Z072 น.ส. ชญาดา สนิท 5901280357
Z073 น.ส. จินตนาการ ยากยืน 5901210798
Z074 น.ส. อัญชล ี เวชประสิทธ์ิ 5901211108
Z075 น.ส. อริสา เป๊กจ๊ะ 5901210118
Z076 น.ส. กรรณิการ ์ ต๊ะคํา 5901210354
Z077 น.ส. ณิชานันท์ ปงผาบ 5901210330
Z078 น.ส. ณัฐวดี สีดา 5901211252
Z079 น.ส. สิรินธร ผ่องสวัสด์ิ 5901210514
Z080 น.ส. วัชราภรณ์ สินยังธนากลู 5901211306
Z081 น.ส. ศริญญา วันตลา 5901210293
Z082 น.ส. อภิญญา ไชยบุตร 5901210774
Z084 น.ส. ณิชารีย์ อ้อยหอม 5901210088
Z085 น.ส. อริสรา ยาเจรญิ 5901210170
Z086 น.ส. ขวัญฤทัย ท้าวภูธร 5901280449
Z088 น.ส. พรญาณี สารทะ 5901280579
Z092 น.ส. ณัฐธิดา นรรัตน์ 5901020328
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา
Z093 น.ส. พัชรพิชญ ์ มณีดวงฤทธ์ิ 5901210866
Z095 น.ส. กานติมา พิลึก 5901170054

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา
Z097 นาย ศราวิน เลิศพรกุลรัตน์ 5901020083
Z102 น.ส. ปรียาณัฐ สินธุบุญ 5901211184

 
 
 


