ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ผู้กู้รายเก่า (ย้ายสถานศึกษา)
ประจําปีการศึกษา 2556
ลําดับที่ เลขที่ประจําตัวประชาชน
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
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1-9003-00145-89-6
1-9098-00789-92-8
1-9098-00778-07-1
1-9098-00743-21-9
1-9098-00722-11-4
1-9098-00722-01-7
1-9098-00718-51-6
1-9098-00706-42-9
1-9098-00697-31-4
1-9098-00695-28-1
1-9098-00677-54-2
1-9098-00676-75-9
1-9098-00673-70-9
1-9098-00672-97-4
1-9098-00670-66-1
1-9098-00670-39-4
1-9098-00667-26-1
1-9098-00665-29-3
1-9098-00663-80-1
1-9098-00660-62-3
1-9098-00659-67-6
1-9098-00655-70-1
1-9098-00655-29-8
1-9098-00653-59-7
1-9098-00648-93-3
1-9098-00646-32-9
1-9098-00645-48-9
1-9098-00644-16-4
1-9098-00642-36-6
1-9098-00636-11-1
1-9098-00631-70-4
1-9098-00631-49-6
1-9098-00626-84-1
1-9098-00618-27-9
1-9098-00616-64-1
1-9098-00616-40-3
1-9098-00604-61-8
1-9098-00604-18-9

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวปาริชาต หมะเด
นายภานุพงศ์ กสิวงค์
นายกิติศักดิ์ เมหิ
นางสาวอัจฉรา อนันทพิทักษ์
นางสาววรรณวิสา บวงแก้ว
นางสาวณัฐวดี รองสวัสดิ์
นางสาวสุภาภรณ์ วิชุนัด
นางสาวจุฑารัตน์ ถาวรกิจ
นางสาวนภสร แก้วประดับเพชร
นางสาวกนกขวัญ ศรีจันทร์
นายณัฐพล หวันสู
นางสาววรรณฤทัย กุ้ยเซ่ง
นางสาวธัญญาภรณ์ พุทธขาว
นางสาวอรัญญา เพ็ชรอนัน
นางสาวสุจิรา รังษี
นางสาวชาลิดา พวงมณี
นางสาวเยาวภา แก้วประกอบ
นางสาวกาญจนา ธรรมดี
นางสาวอนงค์นาถ เหมกูล
นางสาวสุธาทิพย์ ช่างเหล็ก
นางสาวอุไรวรรณ จุลนวล
นางสาวสุกัญญา แซ่หง่วน
นางสาวอรณี สุวรรณพันธ์
นางสาวดาราวลี พูลภักดี
นายนัฐเดช ยกศิริ
นางสาวสุวรรณ เตียบประโคน
นางสาวนาซีเร๊าะฮ์ ทองเส้ง
นางสาวอุไรวรรณ ชุมทอง
นางสาวสิรีธร วิศาล
นางสาวกมลชนก มณีพิลึก
นายเอกชัย วุ่นซิ้ว
นางสาวนิรชา ไหมพรหม
นางสาววรรณศิริ แก้วน้อย
นางสาวศรัณย์ภัทร แก่นแก้ว
นางสาวอรสา สุวรรณรัตน์
นางสาวสุรางคณา อรน้อม
นางสาวอุดมพร สุวรรณกิจ
นางสาววรรณิศา มาสถิตย์

ประเภทวิชา/คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

ประสงค์ขอกู้
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ค่าครองชีพ

















































































































ลําดับที่ เลขที่ประจําตัวประชาชน
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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

1-9098-00602-07-1
1-9098-00601-27-9
1-9098-00598-29-4
1-9098-00597-96-4
1-9098-00545-38-7
1-9098-00544-41-1
1-9098-00535-11-0
1-9098-00516-69-7
1-9098-00511-48-2
1-9098-00481-63-0
1-9098-00478-64-7
1-9098-00478-63-9
1-9098-00468-24-2
1-9098-00463-00-3
1-9098-00455-57-4
1-9098-00393-80-3
1-9098-00360-36-1
1-9098-00302-68-9
1-9098-00068-37-6
1-9097-00085-36-8
1-9097-00084-54-0
1-9097-00076-48-2
1-9097-00073-61-1
1-9097-00071-00-6
1-9015-00021-64-4
1-9015-00019-37-2
1-9015-00018-46-5
1-9014-00017-58-1
1-9013-00025-30-1
1-9011-00114-39-4
1-9010-00084-74-4
1-9009-00158-18-2
1-9009-00148-23-3
1-9009-00146-24-9
1-9009-00145-40-4
1-9009-00140-28-3
1-9009-00133-00-7
1-9008-00044-98-3
1-9008-00042-72-7
1-9007-00158-70-7

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจันจิรา ทองชะอุ่ม
นางสาวชไมนภา แก้วขาว
นางสาวอรนภา มูลไธสง
นางสาววราภรณ์ ยางทอง
นายเกียรติศักดิ์ เจนตระกูลเลิศ
นางสาววันดี เชื้อพราหมณ์
นางสาวเสาวนีย์ เชื้อพราหมณ์
นางสาวปนิดา ทองขจร
นางสาวนลัทพร พุฒศรี
นายนที สามเส้ง
นางสาวสุปรียา จันทมณี
นางสาวสุชาดา จันทมณี
นางสาวนภาลัย บุญศรี
นางสาวสุวิมล อัยรัตน์
นางสาวธิดารัตน์ ทัตตะรุจิ
นายณัฐพล ชูแดง
นายเขมณัฏฐ์ สุทธิสน
นางสาวจุฑาภรณ์ ธนภัทร
นางสาวปวิณา ปะทะโม
นางสาวนุชชุรี สุขศรี
นางสาวชลธิชา ไชยกิจ
นางสาวอัยดา หมัดหลี
นายนิติธร หมาดเต๊ะ
นางสาวปริศนา พุทธวี
นางสาวสุกานดา หัดหมัด
นางสาวนันทวัน เขียวจันทร์
นางสาวอมรรัตน์ บัวงาม
นางสาวอัคราวดี ก้งเซ่ง
นางสาวพัตร์พิมล จรูญพงษ์
นางสาวปวีณา มูเก็ม
นางสาวอาอีฉ๊ะ หมีนสุข
นางสาวปภาวรินท์ แจ่มจันทา
นางสาวสาริณี ศักดิ์ดี
นางสาวจันทรวดี ใจกล้า
นางสาวกันยา รักนุ้ย
นายณรงค์ฤทธิ์ อําภา
นางสาวจันทร์จิรา ปิหิรัญ
นางสาวณัฏฐณิชา ปิ่นแก้ว
นางสาววิลาวรรณ ชูจิต
นางสาวชฎาพร คงทอง

ประเภทวิชา/คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

ประสงค์ขอกู้
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ค่าครองชีพ

























































































































ลําดับที่ เลขที่ประจําตัวประชาชน
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

1-9007-00158-33-2
1-9007-00157-73-5
1-9007-00152-94-6
1-9007-00151-96-6
1-9007-00145-71-1
1-9007-00144-38-2
1-9007-00142-49-5
1-9007-00141-96-1
1-9007-00141-87-1
1-9007-00138-35-8
1-9007-00131-26-4
1-9007-00126-16-3
1-9005-00100-91-8
1-9005-00094-54-3
1-9005-00093-88-1
1-9005-00083-71-1
1-9003-00152-70-1
1-9003-00144-54-7
1-9003-00126-80-8
1-9002-00070-22-3
1-9002-00058-64-9
1-9002-00041-41-0
1-8599-00113-14-5
1-8418-00050-65-9
1-8416-00084-32-1
1-8407-00055-78-0
1-8401-00408-98-3
1-8401-00403-86-8
1-8399-00373-72-4
1-8399-00264-47-0
1-8199-00133-32-4
1-8101-00184-77-5
1-8101-00174-47-8
1-8099-00604-66-1
1-8099-00458-30-4
1-8099-00442-39-4
1-8097-00228-44-5
1-8051-00000-47-4
1-8016-00170-15-4
1-8016-00168-30-3

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจีรนันท์ เทพรักษ์
นางสาวภัทรวดี แทนบุญ
นางสาวขวัญตา จูดจันทร์
นางสาวสุนิสา สุขเขียว
นางสาวเสาวลักษณ์ กูลเกื้อ
นางสาวปิยะมาศ นาคแก้ว
นางสาวธนาภรณ์ ชูแก้ว
นางสาวทิพย์สุดา ทองคํา
นางสาวปรียา ช่วยนุกูล
นางสาวชุติมา ชูช่วย
นางสาวเบญจภรณ์ ทองดี
นางสาวจันทิวา ช่วยปาน
นางสาวเสาวลักษณ์ กระบัตร
นางสาวเบญจลักษณ์ สาและ
นางสาวปวีณา หมัดหมาน
นายธวัชชัย นิคะ
นางสาวสมฤทัย อุเจะ
นายอดิเทพ คงแก้ว
นางสาวปาจรีย์ ยีแหล่หมัน
นางสาวทิพย์รัตน์ สุวรรณสะอาด
นางสาวนภารัตน์ รัตนพันธ์
นางสาวธารารัตน์ คําสุวรรณ
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญยัง
นางสาวสุรนุช สิทธิฤทธิ์
นางสาววรรณศิกา ขรีหวัง
นางสาวสิริกาญจน์ บูละ
นางสาวศุนิษา ขาวบาง
นายยุทธพงศ์ จิรวรรณพันธุ์
เด็กหญิงอินธุกานต์ กิจวุ่นเจริญ
นางสาวเรวดี วงษ์ศรีแก้ว
นางสาวภัทราภรณ์ ทองแก้ว
นางสาวสุชาดา เอ้งล่อง
นางสาวรัตติกาล เกณฑ์บุตร
นางสาวกฤติญา สมทรง
นายชุติพัฒน์ อินทรักษ์
นางสาวจิตติมา พรายทอง
นางสาววณัฐา ร่มเย็น
นางสาวเบญจพร คงมา
นางสาววนิทนันทน์ นัมธนิมโนโฬธ
นางสาวขนิษฐา ชุมทอง

ประเภทวิชา/คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

ประสงค์ขอกู้
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ค่าครองชีพ

























































































































ลําดับที่ เลขที่ประจําตัวประชาชน
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

1-8016-00151-73-7
1-8016-00140-83-2
1-8016-00122-08-7
1-8013-00192-45-4
1-8013-00189-71-2
1-8013-00189-60-7
1-8013-00104-06-7
1-8009-00156-87-3
1-8009-00135-71-0
1-8006-00137-12-1
1-8002-00058-50-0
1-8001-00207-23-6
1-8001-00202-04-8
1-6705-00261-59-1
1-6599-00539-72-1
1-4502-00158-93-1
1-2501-00279-76-3
1-2199-00468-24-1
1-2199-00465-06-3
1-1299-00183-50-6
1-1037-00674-44-6
1-1027-00359-41-8
1-1020-01903-41-1
1-1008-00763-12-0
1-1007-01845-10-1
1-1007-01609-78-5
1-8399-00202-90-3
1-9098-00511-57-1
1-9098-00675-50-7
1-8399-00202-91-1
1-9499-00187-57-1
1-9098-00355-53-7
1-9098-00592-19-9
1-9098-00643-93-1
1-8101-00176-34-9
1-9002-00050-91-5
2-5799-00033-33-9
1-7199-00295-46-5
1-9098-00640-15-1
1-9098-00429-65-4

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอนุชิดา ศรีพะเนิน
นายทรรศธัญกร พูลสุข
นางสาวอนุสรา แก้วชูเสน
นางสาวเจนจิรา วัตร์สังข์
นางสาวจันทร์ทิพย์ คงเหล่
นางสาวสุกัญญา ชูแก้ว
นางสาวจริยา ทองคํา
นางสาวกมลชนก อํานักมณี
นางสาวจิตวิสุทธิ์ ร่มเย็น
นางสาวสุนิสา บัวพันธ์
นางสาวจิรนันท์ จิตรพันธ์
นางสาวอรอนงค์ พฤษภาณิชย์
นางสาวญาติมา อภิวันท์
นางสาวจุฬารัตน์ โคกอินจันทร์
นางสาวรภัทร พรหมจันทร์
นางสาวอภิญญา วงษ์ม่วย
นางสาวธีรภรณ์ เหม็นศิริ
นางสาวพรศิริ เจริญเอกลาภ
นางสาวฐิติกาญจน์ แสงจิตร
นางสาวเสาวลักษณ์ เชียงน้อย
นางสาวสลิลลา ทวีช่วย
นายนัฐพงษ์ นวลกระโทก
นางสาวนัฏฐยา นวลละออ
นายฐานนท์ แซ่โง้ว
นางสาวสุทธิดา พลธิแสง
นายฉัตรชัย ชูแก้ว
นางสาวนุจรี เอี่ยมเซี่ยม
นางสาวนันทรัตน์ ด้วงปาน
นางสาวสะเก็ดดาว นวนคงรอด
นางสาวจิระพันธ์ เอี่ยมเซี่ยม
นางสาวอาภัสรา พงศ์เจริญ
นายธนิต วารีรัตน์
นางสาวสิตานันท์ หะมิสะ
นางสาวรัชนีกร ทวนทอง
นางสาวนุชจรี กุลมาศ
นางสาวลดารัตน์ ทองสว่าง
นางสาวณัฐณิชา เทพจักร์
นางสาวนันทิดา สืบยิ้ม
นายวรวุฒิ ไพโรจน์
นางสาวมัณฑนา จันทรังษี

ประเภทวิชา/คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

ประสงค์ขอกู้
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ค่าครองชีพ























































































































ลําดับที่ เลขที่ประจําตัวประชาชน
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

1-9599-00112-05-9
1-8016-00151-41-9
1-9306-00123-13-8
1-9305-00167-13-3
1-1018-00699-17-1
1-9199-00119-01-1
1-8001-00163-55-7
1-8101-00183-49-3
1-9002-00058-24-0
1-9098-00648-41-1
1-9098-00861-71-8
1-9098-00703-52-7
1-8101-00167-10-2
1-9098-00575-47-2
1-9099-00327-48-9
1-9304-00060-41-8
1-9015-00019-50-0
1-9099-00454-21-9
1-8007-00156-89-6
1-9409-00135-43-3
1-9099-00306-07-4
1-8199-00125-77-1
1-9304-00060-55-8
1-9599-00355-94-6
1-9098-00655-21-2
1-9698-00129-17-1
1-9199-00160-84-3
1-9099-00344-09-0
1-9599-00398-62-9
1-9098-00415-65-3
1-9098-00633-98-7
1-9098-00562-16-8
1-9009-00161-70-1
1-9305-00170-36-3
1-9499-00188-12-8
1-9099-00457-04-8
2-9011-00013-47-2
2-8014-00029-47-2
1-9402-00100-18-1
1-9309-00015-55-1

ชื่อ-นามสกุล
นายเยี่ยมยอด ชัยอมตวงศ์
นางสาวอรอุมา หิ้นประดับ
นางสาวอรวรรณ สุขนุ่น
นางสาวสุดาวรรณ เหมือนขาว
นายเจษรินทร์ แซ่โง้ว
นางสาววรรณา สะแลมัน
นางสาวศิราณี เหล่นยี
นางสาวขวัญฤดี เนื้อเกลี้ยง
นายธีรพงศ์ แก้วขาว
นางสาวดวงกมล คําเจริญ
นางสาวน่าซิห๊ะ เวทชะกะ
นางสาวสุกานดา ชูคดี
นางสาวอัจฉรา อุษาวิลาวัณย์
นายเจนศักดิ์ คงสม
นายอนุวัฒน์ โกมุท
นางสาวเกษรา นวลแสง
นางสาวศุภวรรณ ศรเพชร
นายสรวรรษ เนียมรัตน์
นางสาวจิราวรรณ โปรักษ์
นายสับรี มะสะ
นางสาวกรรวี ดวงแก้ว
นางสาวผลิภัทร ทองทิพย์
นางสาวภัทรนันท์ พันธะศรี
นางสาวอภิชญา ประทิศ
นางสาวอรนุช อินสุวรรณโณ
นางสาวขนิษฐา แซ่ลิ่ม
นายชานนท์ ตาเดอิน
นางสาวณัฐนรี ยู่โส๊ะกะเสม
นายณัฐพงษ์ เกียรติสุภาพงศ์
นางสาวอรรถยา บิลเหล็บ
นายพงศ์เทพ สุขขัง
นางสาวสุทิศา วัฒนกิจ
นายเกียรติประทีป แก้วจันทร์
นางสาวดุษฎี ชูศรี
นางสาววรินรําไพ พฤกษวัลต์
นางสาวสิริวรรณ บัวปลอด
นางสาวรัตติยา หลงอาหลี
นางสาวขวัญชนก ประทุมชาติ
นางสาวญาติมา ทองหนู
นางสาวกชกร ดิษสุวรรณ

ประเภทวิชา/คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

ประสงค์ขอกู้
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ค่าครองชีพ





















































































































ลําดับที่ เลขที่ประจําตัวประชาชน
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

1-9309-00003-31-6
1-9099-00444-38-8
1-9099-00333-02-1
1-9099-00322-17-7
1-9099-00313-94-1
1-9098-00649-77-8
1-9009-00153-21-1
1-9002-00067-96-6
1-8013-00189-74-7
1-8008-00180-83-7
1-9099-00341-60-1
1-9098-00638-59-8
1-9098-00594-60-4
1-3299-00368-55-5
1-9098-00314-26-1
1-3415-00230-82-6
1-9203-00091-43-5
1-9098-00558-14-4
1-9015-00021-46-6
1-9008-00042-46-8
1-9002-00049-43-7
1-8011-00099-90-6
1-9099-00332-38-5
1-9699-00161-38-6
1-9003-00171-83-8
1-9099-00316-81-9
1-9199-00151-92-5
1-9099-00288-39-4
1-9099-00288-52-1
1-9098-00695-08-7
1-9399-00217-84-5
1-9098-00655-15-8
1-9099-00354-11-7
1-9098-00889-43-4
1-9098-00558-07-1
1-9698-00155-42-2
1-9098-00573-96-8
3-9011-00944-40-7
1-9098-00208-87-9
1-9099-00426-94-1

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววิลาวรรณ์ มณีสว่าง
นางสาวพวงรัตน์ ศรีบุญลม
นางสาววิภาวรรณ หมัดโต๊ะปาน
นางสาวปาณิศา สุวรรณทวี
นางสาวหทัยรัตน์ สําเภาทอง
นางสาวกมลชนก กิ้มเส้ง
นางสาวธมนวรรณ แย้มจิต
นางสาวธิดารัตน์ กุลชาติ
นางสาวธารินี มากขาว
นางสาวอังคณา วงศ์มุสา
นายพิสิษฐ์ ทะสะระ
นายกิตติกร ลิ่มสกุล
นางสาวเนตรนภา ชูทอง
นางสาวฉันทกานต์ อารยางกูร
นายปิยะชาติ พูนคล้าย
นางสาววีรนันท์ สิทธิจินดา
นางสาววิภาดา ซ้อนขํา
นางสาวธัฐสินี ทองนวล
นางสาวกนกวรรณ ทองจันทร์
นางสาวเมธินี ชุมพล
นางสาวชนัดดา ย่องตีบ
นางสาวสุชาวดี มะเฮมี
นางสาวสมสุข แถวแก้ว
นางสาวกูไหมสุรีย์ พระพิทักษ์
นายอดิศร หวังเอียด
นางสาวอรวรรณ บุตษบงค์
นางสาวไลลาห์ ทวีกาญจน์
นางสาวประภาพรรณ สมทรง
นางสาวอรอุมา บินดุเหล็ม
นางสาวอัญธิกา สุขยะฤกษ์
นางสาวอุบลวรรณ ประจง
นายชวัลวิทย์ สังเมียน
นางสาวมณฑิตา บาลอุบล
นางสาวสิรินทรา แซ่จิ้ว
นางสาวพิมพ์พิศา ประทุมศรี
นางสาวจิราภรณ์ โกทิยะ
นางสาวฟารีนา หะแหละ
นางสาวลัดดาวัลย์ ชุมประมาณ
นางสาวสุภาวดี ผิวดี
นางสาวอภิญญา ชํานาญวารี

ประเภทวิชา/คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

ประสงค์ขอกู้
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ค่าครองชีพ

























































































































ลําดับที่ เลขที่ประจําตัวประชาชน
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

1-8014-00161-18-6
1-9306-00087-44-1
5-9308-00010-85-2
1-9306-00124-78-9
1-9098-00604-50-2
2-9311-00012-05-1
1-9399-00265-94-7
1-9098-00920-54-4
1-9308-00070-74-7
1-9008-00044-90-8
1-9098-00665-52-8
1-9098-00671-98-6
1-9097-00067-15-7
1-9099-00343-04-2
1-9098-00638-65-2
1-9098-00872-68-0
1-9199-00157-73-7
1-9098-00699-63-5
1-9098-00802-43-6
1-9009-00154-61-6
1-9098-00815-30-9
5-9401-00022-43-2
5-9006-01036-52-5
2-9499-00007-12-1
2-9409-00016-73-4
2-9305-00019-45-1
2-9301-00015-00-8
2-9199-00010-37-8
2-9005-00008-76-9
2-6205-00033-30-8
2-1306-00017-84-8
1-9699-00208-09-9
1-9699-00199-44-8
1-9699-00184-62-9
1-9699-00184-28-9
1-9698-00158-43-0
1-9698-00004-81-5
1-9610-00045-22-6
1-9599-00436-94-6
1-9599-00350-92-8

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวปวีพร ชื่นชนะ
นางสาวสมฤดี ล่องแก้ว
นางสาวอมรรัตน์ บัวชุม
นายมูฮัมหมัดหนุด เจ๊ะอาหวัง
นางสาวนิพรัตน์ ยางทอง
นางสาวโสริยา พราหมวงศ์
นางสาวธัญญิวา นิชพันธ์
นางสาวกุลนิษฐ์ เลื่อนสุวรรณ
นางสาวนิภาวรรณ เกตุเอียด
นางสาวชนิศา สุกแดง
นายอดิศักดิ์ ทองดี
นางสาวอารียา แก้วประดับ
นางสาวศิริมล ชูสุวรรณ
นางสาวประสิตา ผลบุญ
นายนภวัตร จันทร์เพ็ญ
นางสาวดวงกมล รัชนียะ
นางสาวเอมอร แก้วจันทร์
นายสุริยา บิลโต๊ะและ
นางสาวสาวิตรี สุวรรณรัตน์
นางสาวจิลวรรณ พลภากิจ
นางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณะ
นายแวอับดุลเลาะ หะยีแวนิ
นางสาวอามาน มะมิง
นางสาวนูรอาซีกีน มะห์ฟาร์
นางสาวนูรีดา เจะแต
นางสาวกรรณิการ์ ณ พัทลุง
นางสาวสานะ หรีมหนก
นางสาวสุนิศา ณารัตน์
นางสาวพิมพิมล บุญยะริส
นายประวิทย์ แรงซึ่งชีวิต
นางสาวจุทามาศ สิงศรี
นางสาวธัญญลักษณ์ เพ็ชรรัตน์
นางสาวรัชฎา เพชรจํานงค์
นายนฤชา ประสพ
นางสาวรุ่งฤดี คํามณี
นายมุฮัมมัดอัซรีย์ อุมา
นางสาวกฤติกา ปริธัญ
นายสือแลแม อาแว
นายวิศรุตม์ ราชสงค์
นางสาวจันทิมา วิชิตพงค์

ประเภทวิชา/คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

ประสงค์ขอกู้
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ค่าครองชีพ






















































































































ลําดับที่ เลขที่ประจําตัวประชาชน
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

1-9599-00327-58-6
1-9599-00323-50-5
1-9599-00322-00-2
1-9599-00306-76-7
1-9599-00296-00-1
1-9598-00080-07-4
1-9598-00079-21-1
1-9505-00105-29-4
1-9499-00217-24-1
1-9499-00211-00-6
1-9499-00199-26-0
1-9499-00130-62-6
1-9410-00128-02-4
1-9409-00171-31-6
1-9403-00163-70-3
1-9403-00150-12-1
1-9401-00146-35-0
1-9401-00133-82-7
1-9399-00266-87-1
1-9399-00212-16-9
1-9399-00205-59-6
1-9399-00202-24-4
1-9399-00173-23-6
1-9309-00007-77-0
1-9308-00069-26-9
1-9308-00061-47-1
1-9306-00144-34-8
1-9305-00185-83-2
1-9305-00165-07-6
1-9305-00141-48-7
1-9304-00068-76-1
1-9304-00060-13-2
1-9303-00137-72-9
1-9303-00131-44-5
1-9303-00131-37-2
1-9303-00128-65-7
1-9303-00126-52-2
1-9302-00065-75-1
1-9302-00053-68-0
1-9299-00420-76-4

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวณีรวัลย์ จันทร์นุ่ม
นางสาวปรีดาภรณ์ แก้วเกลี้ยง
นายไซนุดดีน สุหลง
นางสาวนพรัตน์ กสิวุฒิ
นางสาวพรทิพา สุวรรณชาตรี
นางสาวอังคณา สิทธิพันธ์
นางสาวราตรี เชื้อเมืองพาน
นางสาวเวณุกา จันสองแก้ว
นางสาวพรพิมล สุขอัตตะ
นางสาวกอมือเสาะ มามะ
นางสาวฮีดายะห์ สอาด
นางสาวสาริศรา วงษ์ชมภู
นายสูดิง เจะหะ
นางสาวซูไรนี สะมะแอ
นางสาวนุรมา แวยูโซะ
นางสาวนิไลลา นิแต
นางสาวเจะอามีเนาะ ดารี
นางสาวซูรีนา เจ๊ะอุบง
นางสาวจิฬาลักษณ์ ดีดาษ
นางสาวนิลเนตร ขันแกล้ว
นางสาวอริสรา มณีรัตน์
นางสาวปิยนุช สงสุรินทร์
นางสาวจิราวรรณ รอดสง
นางสาววิภาวรรณ บัวสม
นางสาวจรินดา รักจันทร์
นางสาวชลธิชา ภูนุชอภัย
เด็กชายพีรพล ตั้งซุ้น
นางสาวมินตรา คงไข่
นางสาวรัตนา ก้งทั่น
นางสาวนฤมล จินดาแดง
นางสาวเจนจิรา อาจสามารถ
นางสาวอัมปิยา รามัน
นางสาวกชกร คงเงิน
นางสาวนัฐวรรณ แก้วหวัง
นางสาวนิชธาวัลย์ แซ่เห้ง
นางสาวทิพวรรณ กล้าคง
นางสาวรัชฎาภร รอดสง
นางสาววัชราภรณ์ พิศภักดิ์
นางสาวสุพรรณี หมัดโส๊ะ
นางสาวสุพรรษา สิงห์อินทร์

ประเภทวิชา/คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

ประสงค์ขอกู้
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ค่าครองชีพ

























































































































ลําดับที่ เลขที่ประจําตัวประชาชน
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358

1-9299-00334-42-6
1-9299-00330-37-4
1-9297-00010-94-5
1-9208-00014-46-4
1-9207-00057-43-9
1-9206-00209-53-9
1-9206-00185-20-6
1-9202-00075-93-4
1-9201-00142-15-0
1-9199-00145-29-1
1-9199-00131-65-7
1-9199-00127-82-0
1-9199-00122-02-0
1-9199-00087-48-8
1-9102-00051-84-9
1-9101-00159-83-4
1-9101-00158-84-6
1-9101-00158-54-4
1-9099-00459-62-8
1-9099-00457-01-3
1-9099-00450-36-1
1-9099-00443-98-5
1-9099-00441-17-6
1-9099-00435-95-8
1-9099-00433-89-1
1-9099-00426-89-4
1-9099-00425-68-5
1-9099-00424-01-8
1-9099-00421-71-0
1-9099-00416-01-5
1-9099-00404-93-9
1-9099-00401-88-3
1-9099-00387-68-6
1-9099-00360-79-6
1-9099-00356-57-8
1-9099-00355-39-3
1-9099-00353-93-5
1-9099-00353-91-9
1-9099-00351-91-6
1-9099-00351-25-8

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรสวรรค์ เรืองอิน
นางสาวกนกวรรณ ทองย้อย
นางสาวพัชรินทร์ บุญแก้วสุข
นางสาวจุฑามาศ คงปัน
นางสาวอรอุมา ชัยทอง
นายวัฒนา เซ่งกั้ว
นางสาวสุนิศา กล่ําศรีทอง
นางสาวอุษณา หวาหาบ
นางสาวสุวิมล พูลสุด
นางสาวรสนีย์ หวันยาหวา
นางสาวสุลาวัลย์ ชูแก้ว
นางสาวบุหงา บินสะอาด
นายชัยวัฒน์ ทองสิทธิพันธ์
นายวีระยุทธ ขุดไส
นางสาวโศรยา หนั่นชั่ง
นางสาวจันจิรา เดวาลัย
นางสาวสาฝีย๊ะ เหมมาลา
นางสาวชลธิดา เชนอาลามิน
นางสาวหัสยา ชัยกิจ
นางสาวพรนภา วงศ์ธานี
นายภาณุวัฒน์ สถล
นางสาวปิ่นมนัส แซ่หลี
นางสาวอรรุจี โกไศยกานนท์
นายพัลลภ ขุนศรี
นางสาวจริญญา เหย็บแม
นางสาวหนึ่งฤดี บุญเลิศ
นางสาวอริสา สะอาดวารี
นางสาวอภิญญา พานิช
นางสาวนภัสวรรณ มณีรัตน์
นางสาวขนิษฐา ผ่องแผ้ว
นางสาวอรนิชา ไชยยุโก
นางสาวสุรัชวดี สุขปลอด
นายวงศ์วาทิต ผาสุขวงษ์
นายภัทรกร ฤทธิ์มนตรี
นายภุชงค์ ทิพย์ดี
นางสาวอุทัยรัตน์ จารุพันธ์
นางสาวอภิญญา ระย้า
นางสาวอัญชนา ปานสุวรรณ์
นางสาวธาริกา คชกาญจน์
นางสาวสาวิตรี โพธิ์หร่าย

ประเภทวิชา/คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

ประสงค์ขอกู้
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ค่าครองชีพ





















































































































ลําดับที่ เลขที่ประจําตัวประชาชน
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

1-9099-00349-08-3
1-9099-00348-86-9
1-9099-00346-55-6
1-9099-00344-92-8
1-9099-00344-80-4
1-9099-00344-03-1
1-9099-00342-08-9
1-9099-00340-78-7
1-9099-00335-31-7
1-9099-00333-64-1
1-9099-00326-54-7
1-9099-00326-48-2
1-9099-00317-98-0
1-9099-00315-11-1
1-9099-00286-64-2
1-9099-00260-22-8
1-9099-00121-63-5
1-9098-00974-10-5
1-9098-00953-17-5
1-9098-00942-71-8
1-9098-00914-57-9
1-9098-00909-45-1
1-9098-00901-95-7
1-9098-00895-66-3
1-9098-00888-61-6
1-9098-00886-49-4
1-9098-00880-81-0
1-9098-00880-76-3
1-9098-00851-96-8
1-9098-00847-44-8
1-9098-00835-92-0
1-9098-00832-15-7
1-1037-01425-68-7
1-9098-00792-31-7
1-9098-00671-89-7
1-9098-00613-07-2
1-9098-00608-38-9
1-9098-00265-98-8
1-9015-00026-44-1
1-9015-00021-33-4

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววันวลิน สุวรรณรัตน์
นางสาวกรรวี แก้วประดับเพชร
นายจักรกฤษณ์ สุทธิเรือง
นางสาวประภาพร นุชรักษา
นางสาวณัฐวจี ใหม่ศิริ
นางสาวธีนิดา ศัทโธ
นางสาวโซน่า ดําโอ
นางสาวทัศน์วรรณ ศรีสุวรรณ
นางสาววนิดา หมัดหมีน
นางสาวภริตา ศรีกุลวงศ์
นางสาวพัชริดา โสมปาน
นายธนายุทธ สอนสวัสดิ์
นางสาวมณฑกาญจน์ คงบางปอ
นางสาวกุสุมา จิตตะนัง
นางสาวธีรพร ไชยสวัสดิ์
นางสาวนลัทพร ทองใหญ่
นายเฉลิมลาภ ปรีชาวาด
เด็กชายอัครพล ไชยมะโณ
เด็กชายวงศกร หลิบแก้ว
นายสุเมธา สรรพมรรค
นางสาวจิราภา สุวรรณบรรดิษฐ์
นางสาวสุวรรณรัตน์ เรืองฤทธิ์
นางสาววิลาสินี จันทการ
นางสาวอังคณา ทองชะอุ่ม
นายศราวุธ กิ้มเจริญ
นายเทวัญ หนูแก้ว
นางสาวกนกวรรณ ศรีไว
นายสอง ขวัญทองยิ้ม
นางสาวจุฑาทิพย์ กํายานบุรี
นางสาวสุภามาส สุขโข
นางสาวซาไลลา ท่าศร
นางสาวรัตนาภรณ์ ชูธานี
นางสาวธิดารัตน์ นาดี
นายดลสันติ์ กาญจนเพ็ญ
นายยะฟัดร อาบาหลี
นายเสริมศักดิ์ อินทมะโน
นายวรุตม์ แซ่ลิ่ม
นางสาวอุษา เกื้อคลัง
นายปฐวี แสงอรุณ
นายสมพงศ์ หะระติ

ประเภทวิชา/คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประสงค์ขอกู้
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ค่าครองชีพ
























































































































ลําดับที่ เลขที่ประจําตัวประชาชน
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438

1-9013-00029-16-1
1-9010-00097-23-4
1-9009-00168-59-5
1-9009-00168-10-2
1-9007-00159-91-6
1-9007-00142-80-1
1-9003-00141-86-6
1-9002-00071-88-2
1-9002-00071-54-8
1-9002-00068-61-0
1-9002-00066-38-2
1-9002-00051-26-1
1-8401-00375-03-1
1-8104-00124-90-5
1-8099-00582-58-7
1-8099-00486-79-1
1-8098-00098-71-3
1-8014-00164-69-0
1-8012-00136-23-4
1-8011-00105-61-2
1-8008-00247-24-9
1-7704-00153-97-3
1-1037-01441-77-1
1-9098-00812-74-1
2-9606-00006-78-4
2-8098-00017-56-8
1-9698-00118-72-1
1-9611-00067-42-6
1-9608-00085-31-1
1-9501-00192-43-2
1-9501-00179-66-5
1-9499-00187-09-1
1-9499-00174-62-3
1-9499-00116-27-5
1-9405-00081-63-8
1-9404-00071-39-8
1-9402-00070-95-9
1-9309-00010-67-3
1-9308-00068-60-2
1-9308-00059-13-1

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวรัชนี พรหมฤทธิ์
นางสาวรัตนา ฆังรัตน์
นายจักรกฤษณ์ ชาตรี
นางสาวจินต์จุฑา แก้วเอียด
นางสาวจันทโรทัย พรหมจันทร์
นางสาวกนกวรรณ ทองศรีรักษ์
นายสันติ บ่าหม๊ะ
นางสาวอทิวรรณ์ ชูสวัสดิ์
นายวรวุฒิ ทองพันธ์ชู
นางสาวสกุลรัตน์ ศิริธรรมพันธ์
นางสาวสุนิสา สุวรรณรัตน์
นายพรรัตน์ คงแก้ว
นายวรสิทธิ์ คงประเสริฐ
นายณัฐพงศ์ ผลเงาะ
นางสาวจันทร์จิรา เดชาภิบาล
นายชยสรณ์ สมศรี
นายวุฒิชัย ซ้วนลิ่ม
นายรามณรงค์ ชูสุวรรณ์
นายอดุลย์ แถมเดช
นายสุทธิรักษ์ เลิศพลังเวทย์
นายกิตติชัย ปรางปราสาท
นายอธิวัฒน์ แก้วนวล
นายสหรัฐ ประดับทอง
นางสาวปาริษา ศรีทวีกูล
นายอาดือนันท์ มะ
นายชัยสิทธิ์ เถาวัลย์
นายเสกสรรค์ กาซา
นางสาวนิตัสนิม นิโซ๊ะ
นายอัสรี ดือเลาะห์
นายซาลาฮุดดิน วาโด
นายอับดุลอาซิส มะเซ็ง
นายศุภกร ไชยรีย์
นายอับดุลฮากีม มะนอ
นายชัยธวัช ชาญวารินทร์
นายนัสรูน ตาเยะ
นายรอเซะ แฉะ
นายประจักษ์ เขื่อนขันธ์
นางสาวสุนิสา ช่วยยกชู
นายอนุรักษ์ เภาดนเด็ม
นายอุสหมาน รุ่งสวัสดิ์

ประเภทวิชา/คณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประสงค์ขอกู้
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ค่าครองชีพ

























































































































ลําดับที่ เลขที่ประจําตัวประชาชน
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478

1-9305-00184-76-3
1-9304-00059-90-8
1-9304-00059-04-5
1-9304-00055-89-9
1-9303-00138-01-6
1-9199-00159-59-4
1-9199-00126-47-5
1-9105-00113-05-0
1-9103-00086-14-8
1-9103-00085-88-5
1-9103-00084-24-2
1-9103-00082-67-3
1-9103-00080-44-1
1-9103-00080-13-1
1-9103-00070-13-6
1-9099-00442-56-3
1-9099-00441-25-7
1-9099-00431-92-8
1-9099-00356-22-5
1-9099-00354-33-8
1-9099-00340-85-0
1-9099-00217-49-7
1-9098-00919-66-0
1-9098-00873-78-3
1-9098-00831-15-1
1-9098-00830-85-5
1-9098-00818-50-2
1-9601-00126-89-8
1-9098-00721-11-8
2-9305-00019-85-0
1-9602-00088-56-4
1-9601-00131-76-0
1-9599-00415-78-7
1-9599-00325-13-3
1-9501-00137-80-6
1-9402-00108-25-5
1-9299-00435-81-8
1-9202-00076-94-9
1-9199-00154-45-2
1-9099-00469-77-1

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวภัทราวดี รักหนู
นายสาครินทร์ ศรีช่วย
นายประสิทธิ์ ดํานวล
นายอพิรฮาน ดาราแม็ง
นายกิตติวัฒน์ มูสิกะสง
นางสาวเกวริน คงพรหม
นางสาวรุจิรา ปรียานนท์
นายไตยิบ นิลสกุล
นางสาวอลิสา คงสุข
นายวรวุฒิ ประชาพิทักษ์
นางสาววราภรณ์ สาวดี
นายอนุชา ชูแก้ว
นางสาววราภรณ์ เพชรชะนู
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ทอง
นายชัยชนะ คงอ่อน
นายพงศธร ช่อดอก
นางสาวธนิกานต์ ไชยโห๊ะ
นางสาวปัญฐิตา วิฬาประไพ
นายสิทธิกร สมณกิจ
นางสาวนิลนันท์ ศรีเมือง
นายปิยวัฒน์ สักแสงโสภา
นายนิพนธ์ พันนุสะ
นางสาววิชญาดา พรมสุทธิ์
นางสาวอุษณีย์ ประชาชื่น
นางสาวปรียานุช รอดสุวรรณ
นางสาวทิพวรรณ ดําทอง
นางสาวรัชณิสา ถาวรจิตร์
นางสาวนิโซเฟีย เจะอาลี
นางสาวบุญณิสา ภีสะระ
นางสาวผาณิต ทองไสย
นางสาวซีลาวาตี ดาโอ๊ะ
นางสาวสูไรดา มูดอ
นางสาวนุชชิดา พลศรีนวล
นางสาวโรฮานา สาแม
นางสาวบาดารียะห์ บาโล
นายอภิสิทธิ์ ตุ้งโรจน์
นางสาวเจนจิรา ทดแทน
นางสาววิลาวัณย์ จิตรเพชร์
นางสาวจิตรา คชกาญจน์
เด็กหญิงกัสมะ ไชยภักดี

ประเภทวิชา/คณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ประสงค์ขอกู้
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ค่าครองชีพ

























































































































ลําดับที่ เลขที่ประจําตัวประชาชน
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518

1-9099-00460-10-3
1-9099-00454-07-3
1-9099-00445-90-2
1-9099-00435-22-2
1-9099-00428-74-9
1-9099-00427-89-1
1-9099-00422-53-8
1-9099-00418-44-1
1-9099-00388-12-7
1-9099-00366-29-8
1-9099-00361-17-2
1-9099-00346-78-5
1-9099-00315-80-4
1-9098-00945-61-0
1-9098-00922-41-5
1-9098-00914-88-9
1-9098-00893-80-6
1-9098-00883-83-5
1-9098-00881-61-1
1-9098-00858-48-2
1-9098-00857-47-8
1-9098-00851-39-9
1-9098-00840-01-0
1-9098-00838-48-1
1-9098-00832-84-0
1-9098-00811-38-9
1-9098-00809-17-1
1-9098-00767-59-2
1-9098-00755-95-1
1-9098-00705-32-5
1-9098-00675-80-9
1-9015-00026-42-5
1-9009-00170-55-7
1-9009-00165-83-9
1-9007-00162-31-3
1-9007-00160-78-7
1-9007-00134-39-5
1-9006-00043-55-0
1-9005-00105-70-7
1-9004-00094-04-5

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเมทิณี สืบประดิษฐ
นายปริญญา ไกรสุริวงค์
นางสาวดวงหทัย ดําโอ
นางสาวจิราวรรณ บุญกําเนิด
นางสาวชุติภา เพชรประดับ
นางสาวอชิตรา แก้วหาญ
นางสาวชนาพร พานิช
นางสาววิมลวรรณ สันโต๊ะเหล็บ
นายศุภอรรถ กัณฑ์แก้ว
นางสาวปรียาพร เมฆวิไล
นางสาวจุฑารัตน์ พุฒนุ้ย
นายอนุกูล งามสง่า
นายภาณุพันธ์ ประหารภาพ
นายพีรพงศ์ โล่ห์ยุคล
นางสาวฐิติกานต์ ชูพันธ์
นางสาวจุฑาวรรณ จันทโน
นางสาวอารดา ราชสีห์
นางสาวอัฒฌิมา ชาตรี
นางสาวรัชนก แก้วมรกต
นางสาวเต็มสิริ บุญสนอง
นางสาวจําเนียร ดํามาก
นางสาวปิยากร กรรณรงค์
นางสาวสิรามล พรมชาย
นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณชาตรี
นางสาวธัญลักษณ์ หัสรังษี
นางสาวเกษรา ปานเจี้ยง
นายจักรพงษ์ ลักษณะพงษ์
นางสาวอนุสรา ปูตีล่า
นางสาวณัฐพร กาญจนอุดม
นางสาวชุติมา เส้งนนท์
นางสาวรัษฎาพร ทองศรี
นางสาวเจนจิรา วาโย
นางสาวอธิษฐาน หวานแก้ว
นางสาวดาราศรี อุนทรีจันทร์
นางสาวนุชนาถ สังข์ทอง
นางสาวสุนิษา นาคะโร
นางสาวพรทิพย์ ผอมคง
นางสาวรอฮานี บูมีบารูยาดี
นางสาวจีราวรรณ มากละม้าย
นางสาวอารีญา ศรีสวัสดิ์

ประเภทวิชา/คณะ
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ประสงค์ขอกู้
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ค่าครองชีพ





















































































































ลําดับที่ เลขที่ประจําตัวประชาชน
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558

1-9002-00070-51-7
1-9002-00070-47-9
1-9002-00069-79-9
1-9002-00069-65-9
1-9002-00067-71-1
1-9002-00067-61-3
1-9002-00067-46-0
1-9002-00067-32-0
1-8498-00091-46-8
1-8401-00426-47-7
1-8399-00341-47-4
1-8099-00600-26-7
1-8099-00434-43-0
1-8009-00141-19-1
1-8003-00071-87-7
1-8001-00228-22-5
1-2701-00023-15-7
1-2699-00199-19-3
1-8013-00187-23-0
1-8099-00473-09-5
1-8410-00057-56-0
1-9007-00148-39-6
1-9097-00082-04-1
1-9099-00404-73-4
1-9098-00739-26-2
1-9105-00114-17-0
1-9098-00838-04-0
1-9098-00816-24-1
2-9002-00010-00-8
1-9099-00341-72-4
2-8101-00024-20-2
1-8199-00170-23-8
1-2505-00167-60-1
1-9599-00401-84-1
1-9098-00907-99-8
1-9098-00906-07-0
2-9015-01010-47-4
1-9007-00157-44-1
1-8401-00378-90-1
1-9002-00066-70-6

ชื่อ-นามสกุล
นายคมกฤช เพ็ชรสุวรรณ
นางสาวธิดารัตน์ สุขสะปาน
นางสาวมนัสดา หวานเกลี้ยง
นางสาววิภาวี จันทร์ฉาย
นางสาวฉัตรสุดา จันทร์ประทุม
นางสาวสุดาพร ทองเกลี้ยง
นายอนุเดช ตรีรัตน์
นางสาวณฐพร อดทน
นายฤทธิรณ นุเคราะห์
นางสาวดุษฎี เหล่าบุญกล่อม
นายจิตรทิวัส สมชื่อ
นางสาวธารารัตน์ นิพัตรา
นางสาวสุฑามาศ กําลังเกื้อ
นางสาวดรุณี รักดํา
นางสาวกัญติยา จิตรากล
นางสาวสิรินทิพย์ บําเพิงรัตน์
นางสาวนฏกร ประสมสุข
นางสาวญาณิศา เรืองฤทธิ์
นางสาวราตรี จิรักษา
นางสาวศิริรัตน์ คงพลับ
นางสาวญาณิศา หนูชู
นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณขํา
นางสาวทิพย์อุบล พุฒสีแก้ว
นางสาวเรวดี บัวน้อย
นางสาวนฤมล ยูงทอง
นางสาวจุฑาลักษณ์ ทุ่งยอ
นางสาวจินตนา จันทมโน
นางสาวนาเดีย เหมมันต์
นางสาวจุฑาทิพย์ แดงเหมือน
นางสาวธีราพร วรรณโร
นางสาวไข่มุก สมสริด
นางสาวกาญจนา บุญเทพ
นางสาวกฤศณัจยาพร สิทธิอภิเจริญรุ่ง
นางสาวศิริลักษ์ นามดี
นางสาวอุษณีย์ บุญทา
นายปฐมชัย ชูทอง
นางสาวศรัณย์รัชต์ สังข์ทอง
นางสาวจันทร์จิรา แก้วสุขศรี
นางสาวอรสา ปิ่นแก้ว
นางสาวญาณิศา ทองศิริพันธ์

ประเภทวิชา/คณะ
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ประสงค์ขอกู้
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ค่าครองชีพ

























































































































ลําดับที่ เลขที่ประจําตัวประชาชน
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598

1-8099-00574-73-8
1-9099-00441-03-6
1-9499-00231-46-5
2-9612-00014-76-4
1-9005-00042-28-4
1-9098-00813-98-5
1-9098-00649-88-3
1-9098-00877-00-2
1-8011-00102-96-6
1-8599-00125-62-3
1-8402-00145-03-8
1-8418-00050-38-1
1-8401-00385-15-1
1-9098-00915-21-4
1-9099-00445-63-5
1-9009-00170-27-1
1-9598-00095-24-1
1-9005-00080-43-7
1-3407-00384-98-2
1-9099-00327-44-6
1-4097-00126-97-2
1-9598-00094-61-0
1-9003-00168-63-2
2-8401-00034-76-3
1-9098-00907-83-1
1-9098-00791-38-8
1-9098-00796-98-3
2-8007-00023-47-9
1-8014-00188-99-8
1-9013-00029-63-3
1-9098-00938-05-2
1-9099-00447-87-5
1-9098-00837-63-9
1-8603-00078-15-4
1-8016-00164-88-0
1-9098-00823-42-5
1-9098-00642-17-0
1-8099-00571-89-5
1-9015-00024-93-7
1-9099-00443-97-7

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวณัฐธิดา มีนวล
นางสาวชุติมา เหมือนทองมาก
นางสาวพรกมล จันทร์แก้ว
นางสาวนูรปาตีฮะห์ มาหะ
นางสาวปัทมา กาเจ
นางสาววาสนา นํา
นางสาวกันยาวดี บัวแก้ว
นางสาวชฎาธาร พฤกธารา
นางสาวรัตนาวดี มูณีย์
นางสาวจุฬารักษ์ รัตนศรี
นางสาวจุฑารัตน์ โสมมาก
นางสาวปิ่นอนงค์ พัฒนประดิษฐ
นางสาวกรรณิการ์ โตแท้
นางสาวปริตา รักแหละ
นางสาวสุดารัตน์ เอียดเปรียว
นางสาวอัสมา หมันเบ็นหมัด
นางสาวนุชาดา หมาดสา
นางสาวธนัชชา ทองลิขิต
นางสาวอริสา ประภา
นางสาวสุกัลยา แก้วมูณี
นางสาวนัฐิยา สร้อยมุข
นายสมโชค แซ่ซั่น
นางสาวนฤมล สุขรอด
นางสาวมสารัศม์ แสงแก้ว
นางสาวเบญจลักษณ์ โล่ศิริวงศ์สกุล
นางสาวเมธาวี เส็นดํา
นางสาวอมลวรรณ บุญมี
นายชยกฤต ชูเรือง
นายวีระชัย สุขขวัญ
นายสุทธิเมธ บุญโท
เด็กชายปฏิเวธ รัตนสุคนธ์
นางสาวสายพิณ มิตรณรงค์
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยศรี
นางสาววนิดา นนทิกร
นายฉัตรชัย ไชยศรีมาลย์
นายจิรพงษ์ ใสภาค
นางสาวอําไพพร แก้วบรรจง
นางสาวชไมพร สวัสดิราช
นายวิรัญ ดวงสุวรรณ
นางสาวพรปวีณ์ สลักศรี

ประเภทวิชา/คณะ
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประสงค์ขอกู้
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ค่าครองชีพ

























































































































ลําดับที่ เลขที่ประจําตัวประชาชน
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638

1-9099-00295-53-6
1-9098-00838-72-4
1-9099-00396-36-7
1-5799-00372-36-4
1-9098-00238-43-3
1-8399-00349-00-9
1-9599-00384-78-4
1-9299-00432-11-8
1-9099-00448-36-7
1-9098-00859-88-8
1-9098-00821-65-1
1-1027-00373-31-3
1-9098-00869-72-7
1-9098-00806-13-0
2-8008-00040-02-2
1-9599-00360-08-7
1-9499-00239-80-6
1-9499-00224-72-8
1-9399-00267-70-2
1-9399-00267-23-1
1-9299-00450-97-3
1-9299-00417-69-1
1-9199-00156-05-6
1-9099-00443-39-0
1-9099-00441-40-1
1-9099-00416-28-7
1-9098-00927-95-6
1-9098-00886-19-2
1-9098-00870-34-2
1-9098-00843-34-5
1-9098-00833-36-6
1-9098-00802-08-8
1-9098-00749-42-0
1-9098-00719-43-1
1-9010-00091-35-0
1-9008-00046-06-4
1-9007-00159-69-0
1-9007-00158-26-0
1-9007-00155-93-7
1-9007-00154-52-3

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวลลินา ดะห์ลัน
นางสาวณัฐวรา มานะชํานิ
นายสุริยะ ปานรัตน์
นายวสันต์ จันทร์แก้ว
นายกิตติศักดิ์ เกื้อบุญ
นางสาวสายฝน คมขํา
นายสาโรจน์ ทองปาน
นางสาวชนิกาภา จีนช่วย
นางสาวศุจีภรณ์ กลิ่นแก้ว
นางสาวปาณิสรา สมนวล
นายฉัตรชัย ศรีรัตน์
นายทรงธรรม สุขเกษม
นางสาวรัชฎามาศ แก้วกับทอง
นางสาวศจี เยาว์ด้วง
นายสมพงษ์ ด้อหล้า
นางสาวพรสุดา ประกายทอง
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ สกุลหนู
นางสาวผไทมาศ ไฝคงเงิน
นางสาวธารทิพย์ เส้งเซ้ง
นางสาวจุฑามาศ ชุมพรัต
นางสาวกฤติยาณี จันจิตร์
นายศรศิน ทองผุด
นางสาวแคทรียา สิงสุขา
นางสาวชฏาพร ลีไพศาลสกุล
นายกอบชัย สุขสะปาน
นางสาวจุฑามาศ เกื้อก่อทอง
นางสาวประภานิช สิทธิ์มาก
นางสาวมธุรส ดําด้วง
นางสาวพรสวรรค์ กิมาคม
นายจักรพงศ์ ศรีทวีกูล
นางสาวนิภา รักคล้าย
นางสาววชิวรรณ จันสุรีวงศ์
นายนัฐพงค์ ชูเก็น
นางสาวณัฐชา กําเหนิดดี
นายศุภชัย สอระมัน
นางสาวพรพิมล มณีพรหม
นางสาวปภัสนันท์ บุญศรี
นางสาวกัลยาณี คงเค็ด
นางสาวพนิดา ชูใหม่
นางสาวปัทมาวรรณ เซ่งยี่

ประเภทวิชา/คณะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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ลําดับที่ เลขที่ประจําตัวประชาชน
639
640
641
642
643
644

1-9007-00154-27-2
1-9007-00153-93-4
1-9003-00164-74-2
1-8001-00230-64-5
1-5299-00726-07-7
1-3108-00176-53-2

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวนริศา รัชนาการณ์
นายนพดล สุวรรณนิมิตร
นายดุนยา อะอูน
นางสาวศรัณยา พลายด้วง
นายณัฐวิทย์ ใจแก้ว
นางสาวอารีรัตน์ ทรงประโคน

ประเภทวิชา/คณะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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