ผู้กู้ยืม กรอ. ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดําเนินการยืนยันการกู้ยืมแล้วแต่ยังไม่ได้ทําการยืนยันการยอดจํานวนเงินค่าเล่าเรียน 2/2560
ให้ดําเนินการยืนยันยอดฯ ในระบบ e-Studentloan ก่อนจึงเข้ามาขอลงนามตามวันนัดหมาย
(เรียงตามคณะ)
ลําดับ
ชื่อ สกุล
สถานะ
คณะ
1
นางสาวศิวภา เหล็กจาน
เก่า คณะเกษตรศาสตร์
2
นางสาวจุฬามณี สุริยะภูมิ
เก่า คณะเกษตรศาสตร์
3
นางสาวบุศรากร ยศพิทักษ์
เก่า คณะเกษตรศาสตร์
4
นายนิรวิทย์ สุโคตร
เก่า คณะเกษตรศาสตร์
5
นางสาวณิชาภัทร อามาตย์
เก่า คณะเกษตรศาสตร์
6
นางสาวสุพิชชา สีหนาท
เก่า คณะเกษตรศาสตร์
7
นางสาวชิษณุชา กุมรัมย์
เก่า คณะเทคนิคการแพทย์
8
นางสาวฐิติณัฏฐ์ สุทธิวงษ์
ใหม่ คณะเทคโนโลยี
9
นางสาวอภัสรา ถาวรพัฒน์
ใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
10
นางสาวอภิชญา ปาตะโพธิ์
ใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
11
นางสาวกิตติยาพร พูลสวัสดิ์
ใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
12
นางสาวศิริประภา เพ็ชรสังหาร
ใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
13
นางสาวชณัฐฎา บุตดาเพ็ง
ใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
14
นางสาวบูชิตา วงศ์ชารี
เก่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
15
นางสาวอาทิตยา นุสอนรัมย์
ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
16
นางสาวแพรทอง พิมพ์ทอง
ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
17
นายนพคุณ เวียงคํา
ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
18
นางสาวชรินรัตน์ สาวันดี
ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
19
นางสาวชื่นชนก โคจรประเสริฐ
ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
20
นางสาวธัญญรัตน์ ตองสุพรรณ
ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
21
นางสาววิภารัตน์ พิมใจ
ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
22
นางสาวคนาลักษณ์ อะนุ
ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
23
นางสาวณัฐวรา คลองงาม
ใหม่ คณะเภสัชศาสตร์
24
นางสาวกอบแก้ว อันอาจ
เก่า คณะเภสัชศาสตร์
25
นางสาวนพมาศ อุปพงษ์
ใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26
นายเทวินทร์ พรหมทา
ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
27
นางสาวกรณิศา หาญกล้า
ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
28
นางสาวนิติมาภรณ์ จันทร์เคน
ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
29
นางสาวลักขณา ผาสุข
ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
30
นางสาวศิริลักษณ์ ตุทํา
ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
31
นางสาวนฤมล เคนทะชาลี
ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
32
นางสาวรัชนีกร ศรีจันอ่อน
ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
33
นางสาวสุพรรณิกา ดวงเข็ม
ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
34
นางสาวภัทรธัญยพร ทองอุทุม
ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
35
นายภากร พุดสวัสดิ์
เก่า คณะวิทยาศาสตร์
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(เรียงตามคณะ)
ลําดับ
ชื่อ สกุล
สถานะ
คณะ
36
นางสาวโสรญา พันธ์ชัย
เก่า คณะวิทยาศาสตร์
37
นายปฏิพัทธ์ ศรีใส
เก่า คณะวิทยาศาสตร์
38
นางสาวกัญญารัตน์ ศรสุภี
เก่า คณะวิทยาศาสตร์
39
นางสาวอิศราวดี ศิริจรูญวงศ์
เก่า คณะวิทยาศาสตร์
40
นางสาวพัชรีรัตน์ บวรโมด
เก่า คณะวิทยาศาสตร์
41
นางสาวโสภิชฌา ธานีกุล
เก่า คณะวิทยาศาสตร์
42
นางสาวสุวิมล อินทรชัยศรี
เก่า คณะวิทยาศาสตร์
43
นางสาวจุฑาพร ประทุมมัง
เก่า คณะวิทยาศาสตร์
44
นางสาวกรรณิกา คูหานา
เก่า คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
45
นางสาวมาลินี ภูสมศรี
ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
46
นายนวพงศ์ ธรรมวงค์
เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
47
นายภูรินท์ วงค์ศรีชา
เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
48
นางสาวปรียาภรณ์ จัตุชัย
เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
49
นายอภิสิทธิ์ โคตรจันทร์
เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
50
นายเสฎฐวุฒิ พุทธรักษ์
เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
51
นางสาวเอวิกา ชาคํามูล
เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
52
นางสาวธนวรรณ ทุมกิ่ง
เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
53
นายปภิณวิช ปั้นอุดม
เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
54
นายรุ่งรวิน จุลสุวรรณ
เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์
55
นางสาวลลิตา ศรีอัคราช
เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์
56
นางสาวชิดชนก ชํานาญยุทธภูมิ
เก่า คณะศึกษาศาสตร์
57
นางสาวสุทธิดา ประทุมวี
เก่า คณะศึกษาศาสตร์
58
นางสาวกัญญาณัฐ กุลมงคล
เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
59
นางสาวอารดา ผิวคํา
เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
60
นายเชาวรินทร์ แสงใสแก้ว
เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
61
นางสาวบุรัสกร พันธุปาล
เก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
62
นายศุภากร สว่างวงศ์
เก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
63
นางสาวพรรณภัสสร แสนรักษ์
เก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
64
นางสาวอินท์ศดิสา ถิระธนบุตรศรี ใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
65
นางสาวเปรมฤทัย โพธิ์ตาทอง
ใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
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