
หนา้ที ่1 จากหนา้ที ่4

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน สถานะผู้กู้ ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3317 นาย ธีรภัทร์ พรมพิทักษ์ 6511056721129

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3318 นางสาว อทิตญา มิสรา 6511011794073

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3319 นางสาว นภสร จุลวรรณ 6511011820026

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3320 นางสาว พิมพ์ญาดา กันสถิตย์ 6511056605046

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3321 นางสาว ญาณิศา เฉลิมพรต 6511011820067

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3322 นางสาว เบญจวรรณ ขลุ่ยกระโทก 6511011820068

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3323 นาย ธนบดี จ าปาพันธ์ 6511056160081

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3324 นาย ศรายุธ ศรีนอก 6511011445064

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3325 นางสาว ธันย์ชนก สัตนาโค 6511056607012

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3326 นางสาว ทิพยรัตน์ ม่วงท า 6511011445050

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3327 นางสาว ณภัทร นนทชัย 6511011320045

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3328 นางสาว ศุภาพิชญ์ โลไธสง 6511011820065

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3329 นางสาว เบญจรัตน์ ล่ีโรจนจริยากุล 6511011794061

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3330 นางสาว ธนิสร ช่ืนใจดี 6511011449011

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3331 นาย วิช แสงอรุณ 6511011571054

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3332 นางสาว จารุนันท์ อินทร์แดง 6511011480048

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3333 นางสาว รุวัยดา อุณาตระการ 6511056701010

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3334 นางสาว มารียะห์ ปูลาปะราเปะ 6511011320041

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3335 นาย สิปวิชญ์ เหรียญบริสุทธ์ิ 6511056726029

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3336 นางสาว รชต โกษาพันธ์ุ 6511011733043

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี 1 DSL.3337 นางสาว นิชกานต์ ค าพิรัง 6511056605039

วิทยาเขตสุพรรณบุรี รายเก่า ปี 1 DSL.3338 นางสาว ชนิกานต์ ด้วงไทย 6511050721025

ศูนย์การศึกษา ล าปาง รายเก่า ปี 1 DSL.3339 นางสาว ศศินิภา บุญมา 6511081721033

ศูนย์การศึกษา ล าปาง รายเก่า ปี 1 DSL.3340 นางสาว ว ชิ รญาณ์  เข่ือนวัง 6511081340016

ศูนย์การศึกษา ล าปาง รายเก่า ปี 1 DSL.3341 นางสาว เบญญาภา ด ามินเศก 6511081721028

ศูนย์การศึกษา ล าปาง รายเก่า ปี 1 DSL.3342 นางสาว สุภัสสรา ปุริยะ 6511081340015

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 รหัส 65 และ รายใหม่ปี 2-5 (รหัส64-61) ท่ีเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ระหว่าง
วันท่ี 25 มิ.ย.- 10 ก.ค.65 และศูนย์สนเทศฯได้รับข้อมูลตามประกาศรายช่ือดังต่อไปน้ี

    1.ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ล าดับท่ีเอกสาร แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ

    2.นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ แล้วไม่มีช่ือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 
02-2445198,02-2445199

    3.นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ หลังจากวันท่ี 10 ก.ค.65  ให้ติดตามอ่านประกาศรายช่ือใน
รอบต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th



หนา้ที ่2 จากหนา้ที ่4

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน สถานะผู้กู้ ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 รหัส 65 และ รายใหม่ปี 2-5 (รหัส64-61) ท่ีเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ระหว่าง
วันท่ี 25 มิ.ย.- 10 ก.ค.65 และศูนย์สนเทศฯได้รับข้อมูลตามประกาศรายช่ือดังต่อไปน้ี

    1.ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ล าดับท่ีเอกสาร แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ

    2.นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ แล้วไม่มีช่ือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 
02-2445198,02-2445199

    3.นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ หลังจากวันท่ี 10 ก.ค.65  ให้ติดตามอ่านประกาศรายช่ือใน
รอบต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th

ศูนย์การศึกษา ล าปาง รายเก่า ปี 1 DSL.3343 นางสาว วิภาดา ย้ิมสอาด 6511081340014

ศูนย์การศึกษา ล าปาง รายเก่า ปี 1 DSL.3344 นางสาว กัลยา แซ่หย่าง 6511081721035

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.869 นาย พงศธร ด าสวัสด์ิ 6511011808053

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.870 นางสาว รุจิรา ใจธรรม 6511011445018

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.871 นางสาว อุรัสยา สิริสาธิต 6511011803007

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.872 นาย ศิรสทธ์ิ สารธรรมากุล 6511056721088

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.873 นาย ทวีสันต์ กิจสมานฉันท์ 6511011820053

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.874 นางสาว นริสรา การะเกด 6511056605042

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.875 นางสาว พิฐพัชร กองแก้ว 6511011820069

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.876 นางสาว นภัทร ทิพย์สุวรรณ 6511056990083

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.877 นางสาว ป่ินสุดา สิทธิข า 6511011445062

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.878 นาย ธีร์ธวัช ทิมสวาสด์ิ 6511011445057

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.879 นาย ตะวัน ต้ังตนเอง 6411011940017

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.880 นาย สุธี จรุงกัน 6511011940037

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.881 นางสาว อัญชลีพร วงษ์นาม 6511011450014

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.882 นางสาว พรธีรา เผ่ือนทิม 6511011807063

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.883 นางสาว วรรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 6511011794075

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.884 นางสาว ณิชกานต์ วัฒนสุภานนท์ 6511011445060

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.885 นางสาว กัญญาวีร์ ทิมบ ารุง 6511011320018

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.886 นาย สิรวิชญ์ บุญฟัก 6511011940038

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.887 นางสาว ธิชา อ านาจ 6511056721052

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.888 นางสาว ปานชนก เกษประดิษฐ์ 6511011807077

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.889 นางสาว ลฎาภา โพธิกุล 6511011450001

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.890 นางสาว ชลธิชา หาสุข 6511056605041

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.891 นางสาว กฤษณา ทองค า 6511011733041

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.892 นาย เอกราช อันตรเสน 6511056721122



หนา้ที ่3 จากหนา้ที ่4

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน สถานะผู้กู้ ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 รหัส 65 และ รายใหม่ปี 2-5 (รหัส64-61) ท่ีเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ระหว่าง
วันท่ี 25 มิ.ย.- 10 ก.ค.65 และศูนย์สนเทศฯได้รับข้อมูลตามประกาศรายช่ือดังต่อไปน้ี

    1.ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ล าดับท่ีเอกสาร แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ

    2.นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ แล้วไม่มีช่ือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 
02-2445198,02-2445199

    3.นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ หลังจากวันท่ี 10 ก.ค.65  ให้ติดตามอ่านประกาศรายช่ือใน
รอบต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.893 นางสาว ศิริกานต์ ทองมอญ 6511056721115

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.894 นาย ณัฐภัทร ชิดชอบ 6511011541005

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.895 นางสาว พัณณิตา ลานเจริญ 6511011480029

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.896 นาย สันติภาพ ภักดีพิบูลย์ 6511056721197

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.897 นางสาว ณัฐธิดา แก้วมณี 6511011320040

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.898 นางสาว อัณธิฌา เพียรมนูพิพัฒน์ 6511011794009

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.899 นางสาว พิมพิศา สุขอนันต์ 6511011320023

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.900 นางสาว ศิวนาถ ช่อชบา 6511011460112

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.901 นางสาว ปภาวรินทร์ บาตร์โพธ์ิ 6511056701024

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.902 นาย ภูวดล สาวสวน 6511011460114

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.903 นาย ธีรภัทร นิยม 6511056726028

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.904 นาย ธนากร ศรีนวล 6511011767014

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.905 นางสาว ทิพยาภรณ์ พละพงศ์ 6511011820063

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.906 นางสาว นัฐธิมาศ ไสโยธา 6511011808026

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.907 นางสาว วราภรณ์ สุดโท 6511011794039

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.908 นางสาว บุษยมาศ อินทะรักษ์ 6511056990067

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.909 นางสาว วนิชยา แซ่ล้อ 6511011340044

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.910 นางสาว จิรัญรัตน์ รัตนวงค์ 6511011320042

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.911 นางสาว กัลยรัตน์ แก้วน่าน 6511011807013

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.912 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ โสดวิลัย 6511011510024

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.913 นางสาว ฑิฆัมพร ญาตินันทกิจ 6511011820062

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.914 นาย กฤตภาส รักนุ่น 6511011581012

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.915 นางสาว โสรยา ทองดอนน้อย 6511056605045

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.916 นางสาว จุฑาทิพย์ นนทรักษ์ 6511011820057

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.917 นางสาว พัชราภา พุฒเอก 6511011320044

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.918 นางสาว สุดธิดา ม่วงเสน 6511011460079



หนา้ที ่4 จากหนา้ที ่4

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน สถานะผู้กู้ ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 รหัส 65 และ รายใหม่ปี 2-5 (รหัส64-61) ท่ีเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ระหว่าง
วันท่ี 25 มิ.ย.- 10 ก.ค.65 และศูนย์สนเทศฯได้รับข้อมูลตามประกาศรายช่ือดังต่อไปน้ี

    1.ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ี จด ล าดับท่ีเอกสาร แล้วด าเนินการตามรายละเอียดของประกาศ

    2.นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ แล้วไม่มีช่ือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ โทร 
02-2445198,02-2445199

    3.นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ท่ีเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ หลังจากวันท่ี 10 ก.ค.65  ให้ติดตามอ่านประกาศรายช่ือใน
รอบต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.919 นางสาว สุตาภัทร แหล่พ่ัว 6511011541051

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.920 นาย อดิศร งานเเข็ง 6511011794041

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี1 New.921 นางสาว มนัสวี ศรีคะชา 6511011808050

วิทยาเขตสุพรรณบุรี รายใหม่ ปี1 New.922 นางสาว ธุวพร ปทุมมาศ 6511011446013

วิทยาเขตสุพรรณบุรี รายใหม่ ปี1 New.923 นางสาว สุธีรา อ่วมมณี 6511050320005

ศูนย์การศึกษา ตรัง รายใหม่ ปี1 New.924 นางสาว วชิรญาณ์ หาทรัพย์ 6511029721037

ศูนย์การศึกษา ตรัง รายใหม่ ปี1 New.925 นางสาว สร้อยทิพย์ บรรจงกิจ 6511029721035

ศูนย์การศึกษา นครนายก รายใหม่ ปี1 New.926 นางสาว นาราภัทร ศรีทองค า 6511080340022

ศูนย์การศึกษา นครนายก รายใหม่ ปี1 New.927 นางสาว สุธาสินี ไตรสิงห์ 6511080320020

ศูนย์การศึกษา ล าปาง รายใหม่ ปี1 New.928 นางสาว ชมัยพร อยู่ยืน 6511081320008

ศูนย์การศึกษา ล าปาง รายใหม่ ปี1 New.929 นางสาว ปวริษา โดงกูล 6511081340013

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี 2-5 New.103 นางสาว พัชริดา  แก้วเขียว 6411011510016

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี 2-5 New.104 นางสาว ธนัชพร ด่านตระกูล 6411056990079

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี 2-5 New.105 นางสาว โศจิรัตน์ ด้วงเก้ือ 6411011320014

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี 2-5 New.106 นางสาว ฐิติรัตน์ จันทรประสาท 6411011767067

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี 2-5 New.107 นางสาว อตินุช จุ้ยสาย 6411011480050

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี 2-5 New.108 นางสาว ปรีชญา อะกะยอง 6411056990046

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี 2-5 New.109 นางสาว ณัฐิดา บุทธนา 6411056605046

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี 2-5 New.110 นางสาว อาทิตยา กองค า 6411011803021

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี 2-5 New.111 นางสาว จิณณ์ สุขกวี 6211011446025

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี 2-5 New.112 นางสาว ฐิติพร ใจบุญ 6416011807037

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี 2-5 New.113 นางสาว ยุวธิดา ชะเอม 6411011445022

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายใหม่ ปี 2-5 New.114 นาย อาฟิด เซ็ง 6411011460122

ศูนย์การศึกษา ตรัง รายใหม่ ปี 2-5 New.115 นางสาว อาอีเสาะ แซมา 6411029721011

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี2-5 DSL.1464 นางสาว กัลยกร เสตะพยัคฆ์ 6411011340016

ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ รายเก่า ปี2-5 DSL.1465 นางสาว นริศรา เผือกบ ารุง 6311011814022


