รายชื่อผูมีสิทธิ์กูยืม กรอ. ประจําปการศึกษา 2558 (ผูกูรายใหม)
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะ
1 นายสุนทร งิ้วไธสง
คณะครุศาสตร
2 นางสาวสุภาวดี เหลากาศรี
คณะครุศาสตร
3 นางสาวเบญจรัตน ขวัญประเสริฐ
คณะครุศาสตร
4 นางสาวปรียาดา นิลดวงดี
คณะครุศาสตร
5 นางสาวดารารัตน คําสาริกา
คณะครุศาสตร
6 นายเอกพงษ บุญคุม
คณะครุศาสตร
7 นางสาวดรีม พันธุสุวรรณ
คณะครุศาสตร
8 นายสรสุรี บุญญะ
คณะครุศาสตร
9 นางสาวจีรนันท โซพิมาย
คณะครุศาสตร
10 นายอภินันท ฟกขาว
คณะครุศาสตร
11 นางสาวชุติกาญจน พนาอุดม
คณะครุศาสตร
12 นางสาวเพชรรัตน สุขะโยบล
คณะครุศาสตร
13 นายกฤษณะ พันจุย
คณะครุศาสตร
14 นางสาวเกศรา บํารุงไทย
คณะครุศาสตร
15 นายเชาวลิต มีจันทร
คณะครุศาสตร
16 นายวงศกร บัณฑิตย
คณะครุศาสตร
17 นางสาวอมรรัตน พุกรอด
คณะครุศาสตร
18 นางสาวอุษณีย ทายทอง
คณะครุศาสตร
19 นายทักษิณ วิทยาคม
คณะครุศาสตร
20 นางสาวนิตยา นําพา
คณะครุศาสตร
21 นางสาวศิริลักษณ จีนเสมียน
คณะครุศาสตร
22 นายบุญพิทักษ ไพรรี
คณะครุศาสตร
23 นายชุมพล เมตประสงค
คณะครุศาสตร
24 นางสาววันวิสาข ถังเงิน
คณะครุศาสตร
25 นางสาวลิลาวรรณ ทองนาศาล
คณะครุศาสตร
26 นายโยธิน พูลบางยุง
คณะครุศาสตร
27 นางสาวธนกมล จันมูล
คณะครุศาสตร
28 นางสาววิมลรัตน พูเมกู
คณะครุศาสตร
29 นายชรินทร ชูอินทร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
30 นายสุวัชชระ พวงเพิ่มสิน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
31 นางสาวเสาวลักษณ ทวีศักดิ์ไพจิตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
32 นายณรงคศักดิ์ แยมพวง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
33 นายศราวุฒิ เสนอแกว
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
34 นายธิติสรร ทองแสน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
35 นางสาวอนุสรา แซเฮง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
36 นางสาวจินดารัตน ไมตรีจิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
คณะ
37 นางสาวสุชาดา จันทรสงา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
38 นางสาวเจนจิรา แมนเดช
คณะวิทยาการจัดการ
39 นางสาวกวิสรา เสียงลือชา
คณะวิทยาการจัดการ
40 นางสาวจุฬารัตน แสงอรุณ
คณะวิทยาการจัดการ
41 นายภานุวัฒน เพชรสมบัติ
คณะวิทยาการจัดการ
42 นางสาวกมลชนก นาคขํา
คณะวิทยาการจัดการ
43 นางสาวศศิธร กรประดิษฐ
คณะวิทยาการจัดการ
44 นางสาวจิราวรรณ มาอิ่ม
คณะวิทยาการจัดการ
45 นางสาวชุติมา ทับวิชา
คณะวิทยาการจัดการ
46 นางสาวนัชยา อธิการวงศเลิศ
คณะวิทยาการจัดการ
47 นายภานุวัฒน เดนประเสริฐ
คณะวิทยาการจัดการ
48 นางสาวสริตา บุญปลอด
คณะวิทยาการจัดการ
49 นางสาววิลาวัลย ทองซาย
คณะวิทยาการจัดการ
50 นางสาวสุภาพรรณ นิลวาส
คณะวิทยาการจัดการ
51 นายณัฐสุพัฒน แกวสุขแท
คณะวิทยาการจัดการ
52 นางสาวจุฬาภรณ ลอยมา
คณะวิทยาการจัดการ
53 นางสาวจิรภา ลอยมา
คณะวิทยาการจัดการ
54 นางสาวสุมลรัตน กังวานรังสรรค
คณะวิทยาการจัดการ
55 นางสาวณิชากร เย็นจิตต
คณะวิทยาการจัดการ
56 นางสาวนุสรา พลอยแดง
คณะวิทยาการจัดการ
57 นางสาวสุมินตา พิฤกษ
คณะวิทยาการจัดการ
58 นางสาวเพ็ญนิพา อรุณรักษา
คณะวิทยาการจัดการ
59 นางสาวบุบผา มูลสวัสดิ์
คณะวิทยาการจัดการ
60 นางสาวกวินนา กุลธานี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
61 นางสาวฐิดาวรรณ นีระพันธ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
62 นางสาวจันทิมา ทํานา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
63 นายพลวัฒน ศรีสุธรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
64 นางสาวอาริญา บุญลอด
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
65 นายประเสริฐ พรมศรี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
66 นางสาวศรัณญา ลาโพธิ์
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
67 นายอดิศักดิ์ ขันใกล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
68 นางสาวมาริสา กั๊กสูงเนิน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
69 นายกษณชัย กะการดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
70 นางสาวอรทัย แขกพงศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
71 นางสาวศิริภรณ รุงรัตนพงษพร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
72 นางสาวณัฏฐณิชา หนูพวงรอย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ชื่อ - สกุล
คณะ
นางสาวปนมณี รอดผุย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวสุทธิตา จันทรเยี่ยม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวนภาพร เพชรเกอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวศุภามาศ คนหมั่น
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวณัฐกานต อุนเรือน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวธนัญญา เพียรประสบสุข
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายณัฐพงษ แปนชาติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวบุษบา ศรีสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายวัชรินทร พลเสน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายสุรชัย บุญลือ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายศราวุฒิ วงษบําหรุ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายอนุสรณ แกวเพ็งกรอ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาววลัยภรณ สัญญารักษ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายสนทรรศน ทองคําสุข
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายทศพล โพชะเรือง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวพรสุดา สุขแยม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายธนวัฒน สมจิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวอริชยา ประดุงชีวิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวบุษกร เที่ยงตรง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายศุภฤกษ เอื้อวิเศษวัฒนา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาววนาลี เพ็งพันธ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวสุนิตา บริรักษ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายพงศธร มงคลสัจจา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายพิภพ มวงเทพรส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายธันธวัส ราชจันทร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายศุภกฤษณ รอดอินทร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวขนิษฐา เชยชม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายจิรศักดิ์ วัชรวงษ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวณัติยา ไกรทรัพย
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
นางสาวปยวรรณ รามภาพ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
นางสาวอัครมณี พฤกษา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา

