บัญชีรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อกู้ยืมเงินทุนฯ กยศ.รายใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เข้าสอบสัมภาษณ์ วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่ อ-สกุล
นางสาวจติญญา แพงโคตร
นางสาวขวัญจิรา ศรี สุธรรม
นางสาวจารุ วรรณ อุทาทัย
นางสาววริ ยา จันทะรังษ์
นางสาวสุ นิสา เจริ ญอินทร์
นางสาวใหม่วิภา ทิพย์สุวรรณ
นางสาวณัตตินา ชาวดร
นางสาวธนัชญา หอมหวล
นายณัฐกานต์ จวบสมบัติ
นายศรัณย์ ชมพล
นางสาวกวินนา ธิ นาธุวงษ์
นางสาวน้ าทิพย์ ศรี รักษา
นางสาววิราพร ยอดสุ วรรณ์
นางสาวนุจรี พร หอมทรัพย์
นางสาวศิริพร อาสาชะนา
นางสาวอริ สรา กงภูธร
นางสาวชลิดา จันทานี
นายสกล ยศรุ่ งเรื อง
นางสาวสุ จิตรา สุ ขนั ต์
นายสุ ระศักดิ์ สุ นทราวิรัตน์
นางสาวจุฑามาศ พรมจินดา
นางสาวเจนจิรา ทองภูธร
นางสาวณัฐริ กา สี แหล้
นางสาวธิ ดารัตน์ พรมพิภกั ดิ์
นางสาวนารี แสงราช
นางสาวน้ าทิพย์ พันเทศ

หมู่เรียน
สาขา
ว.5708 ชีววิทยา
ว.5901 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.5901 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.5901 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.5901 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.5901 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.5902 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.5902 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.5903 คณิ ตศาสตร์
ว.5903 คณิ ตศาสตร์
ว.5906 ชีววิทยา
ว.5906 ชีววิทยา
ว.5906 ชีววิทยา
ว.5907 ชีววิทยา
ว.5907 ชีววิทยา
ว.5912 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ว.5913 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ว.5913 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ว.5913 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ว.5916 วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกาลังกาย
ว.6001 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.6001 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.6001 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.6001 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.6001 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.6001 สาธารณสุ ขศาสตร์

ปี วันทีเ่ ข ้าระบบ
4

18/07/2560

2

12/07/2560

2

18/07/2560

2
2

06/07/2560

2

06/07/2560

2

04/07/2560

2

05/07/2560

2

10/07/2560

2

01/07/2560

2

18/07/2560

2

16/07/2560

2

29/06/2560

2

04/07/2560

2

15/07/2560

2

11/07/2560

2

08/07/2560

2

08/07/2560

2

08/07/2560

2
1

10/07/2560

1

16/07/2560

1

04/07/2560

1

10/07/2560

1

14/07/2560

1

05/07/2560

บัญชีรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อกู้ยืมเงินทุนฯ กยศ.รายใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เข้าสอบสัมภาษณ์ วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่ อ-สกุล
นางสาวพงศ์นภา พลแสง
นางสาวมานัฐชนัน พินโย
นางสาวศิรินญา จุดศรี
นางสาวสมิตานัน ภารประเสริ ฐ
นางสาวสุ จิรัตน์ พรมเทศ
นายอนันทศักดิ์ พิรักษา
นางสาวอมินตรา เทศชัยภูมิ
นางสาวชนนิกานต์ จาปา
นายณรงค์ฤทธิ์ ปั ญญาสิ ม
นางสาวปราณปริ ญยา ตะจันดา
นายพิทยา บุตรโยจันโท
นางสาวบุษกร เวชสิ ทธิ์
นางสาวจุฑาทิพย์ เกิดชัยภูมิ
นายพนมศักดิ์ วรรณชัย
นางสาวกัญญาณัฐ ศิลาพิมพ์
นายดนุพล อ่อนเหลา
นางสาวภัสฎาพร แสงจันทร์
นางสาววารุ ณี สี ใส
นางสาวกัญญาภรณ์ มูลชีวะ
นางสาวจิตตานันท์ สุ พรมอินทร์
นางสาวเจนจิรา จิตบุญมี
นางสาวดวงรัตน์ พิมพ์ทอง
นางสาวปนัดดา ลอยคลัง
นางสาวปิ ยะนุช เขียวชัย
นางสาวเพ็ญนภา โสเก่าข่า
นางสาวศศินา ทองสายออ

หมู่เรียน
สาขา
ว.6002 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.6002 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.6002 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.6002 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.6002 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.6002 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.6002 สาธารณสุ ขศาสตร์
ว.6003 คณิ ตศาสตร์
ว.6003 คณิ ตศาสตร์
ว.6003 คณิ ตศาสตร์
ว.6003 คณิ ตศาสตร์
ว.6003 คณิ ตศาสตร์
ว.6004 ฟิ สิ กส์
ว.6004 ฟิ สิ กส์
ว.6005 เคมี
ว.6005 เคมี
ว.6005 เคมี
ว.6005 เคมี

ปี วันทีเ่ ข ้าระบบ

ว.6006
ว.6006
ว.6006
ว.6006
ว.6006
ว.6006
ว.6006
ว.6007

ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา

1

11/07/2560

1

18/07/2560

1

22/06/2560

1

14/07/2560

1

11/07/2560

1

09/07/2560

1

15/07/2560

1

16/07/2560

1

28/06/2560

1

16/07/2560

1

18/07/2560

1

06/07/2560

1

29/06/2560

1

10/07/2560

1

07/07/2560

1

07/07/2560

1

07/07/2560

1

07/07/2560

1

17/07/2560

1

18/07/2560

1

12/07/2560

1

12/07/2560

1

16/07/2560

1

17/07/2560

1

17/07/2560

1

18/07/2560

บัญชีรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อกู้ยืมเงินทุนฯ กยศ.รายใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เข้าสอบสัมภาษณ์ วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ชื่ อ-สกุล
นางสาวสมฤทัย แสนหล้า
นางสาวสรัญญา ห่อหุ ้มดี
นางสาวสุ นิตา ชัยโสดา
นางสาวสุ นิตา หมื่นเฮ้า
นางสาวอรนุช ศรี บุรินทร์
นายธี ระพัฒน์ สิ มมา
นางสาวณัฎฐริ ณีย ์ วันทองสังข์
นางสาวทัศนี ยา เศษสุ วรรณ
นายศุภกิตติ์ แก้วก่า
นางสาวสมปรารถนา พิมมาตย์
นางสาวกนกวรรณ กัลยาลักษณ์
นางสาวกุสุมาพร ทองด้วง
นางสาวพนารัตน์ น้อยหา
นางสาวพรธิ รา หวายแก้ว
นางสาววนาพร อ่อนพิมพ์
นายวุฒิชยั ทุมพัฒน์
นางสาวจิตติมา สามารถ
นางสาวประวีณา อาชาในย
นางสาววิชญาดา สวนสง่า
นางสาวศิริรัตน์ พรมนิล
นางสาวศิริลกั ษณ์ จันทรสา
นางสาวอณัฐชา สอนลา
นายกิตติภูมิ จิตรเสงี่ ยม
นางสาวพรนภา นามบรรดา
นางสาวรุ จิรา เสนารักษ์
นางสาวจิดาภา สุ ธะปั ญญา

หมู่เรียน
ว.6007 ชีววิทยา
ว.6007 ชีววิทยา
ว.6007 ชีววิทยา

สาขา

ปี วันทีเ่ ข ้าระบบ
1

13/07/2560

1

15/07/2560

1

17/07/2560

ว.6007
ว.6007
ว.6008
ว.6010
ว.6010
ว.6010
ว.6010
ว.6010
ว.6011
ว.6011
ว.6011
ว.6011
ว.6011
ว.6013
ว.6013
ว.6013
ว.6013

ชีววิทยา
ชีววิทยา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1

19/07/2560

1

13/07/2560

1

12/07/2560

1

23/06/2560

1

18/07/2560

1

07/07/2560

1

06/07/2560

1

08/07/2560

1

16/07/2560

1

08/07/2560

1

04/07/2560

1

10/07/2560

1

05/07/2560

1

15/07/2560

1

17/07/2560

1

07/07/2560

1

16/07/2560

ว.6013
ว.6013
ว.6014
ว.6014
ว.6014
ว.6015

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์

1

18/07/2560

1

16/07/2560

1

17/07/2560

1

04/07/2560

1

15/07/2560

วิทยาศาสตร์ การกีฬาและออกกาลังกาย

1

17/07/2560

บัญชีรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อกู้ยืมเงินทุนฯ กยศ.รายใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เข้าสอบสัมภาษณ์ วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่
79
80
81
82
83
84

ชื่ อ-สกุล
นายธนายุทธ โถปั้น
นางสาวนิชชาภัทร ชัยนอก
นายภาณุกร หาญณรงค์
นายรุ่ งวิทย์ บุดตา
นายวรพรต ไวแผน
นายอัฐพล อุดมสุ ข

หมู่เรียน
สาขา
ปี วันทีเ่ ข ้าระบบ
ว.6015 วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกาลังกาย 1 18/07/2560
1 08/07/2560
ว.6015 วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกาลังกาย
ว.6016 วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกาลังกาย 1
1
ว.6016 วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกาลังกาย
1
ว.6016 วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกาลังกาย
4
ว.6016 วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกาลังกาย

07/07/2560
12/07/2560
04/07/2560
09/07/2560

