รำยชื่อผู้รำยกำรคัดเลือกผู้ก้ ยู ืมเงินกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อกำรศึกษำ
สำหรับผู้ก้ ยู ืมรำยใหม่ ประจำปี กำรศึกษำ 2557 (รอบที่ 2)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวชิ ัย
ลำดับ
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

หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน
1-9098-00928-25-1
1-9308-00074-69-6
1-9303-00124-79-1
1-9099-00476-57-3
1-8497-00051-02-2
1-8016-00145-45-1
1-8401-00475-51-6
1-9098-00965-97-1
1-9099-00477-33-2
1-9097-00070-62-0
1-9099-00477-76-6
1-8099-00510-05-5
1-8303-30069-23-6
1-9098-00946-17-9
1-9099-00478-22-3
1-8099-00602-17-1
1-9098-01010-80-1
1-9399-00192-49-4
1-9098-00910-29-8
1-9099-00483-91-0
1-9099-00462-06-8
5-9011-01055-73-4
1-9099-00408-48-9
1-9011-00120-83-1
1-9099-00379-23-3
1-9098-00971-44-1
1-9099-00242-73-4
1-9098-00894-50-1

ชื่ อ - สกุล
นางสาวสุ กญั ญา ดาอาภัย
นางสาวโสภา จันทระ
นายอลงกรณ์ ชัยสุ ตานนท์
นางสาวณัฐกมล ศรี สวัสดิ์
นางสาวอรวรรณ ขันน้ าเที่ยง
นายปั ญญาพล ศิรินุพงศ์
นางสาวนริ ศรา กองมณี
นางสาวณริ สสา เพชรมุณี
นางสาวธาวิณี สุ ขรา
นายสิ ทธิ พงษ์ คงทอง
นางสาวพรรณนิภา ดวงจันทร์
นางสาวจริ นพร ภูมินิยม
นางสาววราภรณ์ คมนก
นางสาววิราสิ ณี แก้วเสธ
นางสาวศิริพร สุ วรรโณ
นางสาวอทิตา บัวเกตุ
นางสาวกัญญพัชร บิลร่ าหีม
นายศุภกิจ จันทรัตน์
นางสาวสุ ภาวดี ยกย่อง
นางสาววนิ ดา หะแหละ
นายธนวัฒน์ ปริ ญญาศิริ
นายเอกชัย ลี่ศรี สุข
นางสาวธัญลักษณ์ สุ วรรณธนะ
นายวราวุธ เบ็ญตะเหล็บ
นายภุชงค์ กาลลักษณ์
นางสาววิไลพร ทัว่ ยะบัตร
นางสาวจารุ วรรณ แซ่จุ่ง
นายศุภชัย เรื องกุน

ลำดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
37
51
52
53
54
38
56
57
58
59
60

หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน
1-9002-00062-74-3
1-9401-00176-59-3
1-9099-00473-83-3
1-9304-00072-83-1
1-9399-00291-76-0
1-9099-00487-54-1
1-9007-00169-36-9
1-9098-00937-54-4
1-9098-01015-57-8
1-9099-00474-58-9
1-9098-00887-90-3
1-9002-00075-42-0
1-9002-00074-87-3
1-1037-01429-45-3
1-9098-00915-90-7
1-9098-00915-91-5
1-9599-00479-91-2
1-9098-01031-75-1
1-8499-00154-79-8
1-7599-00278-28-5
1-9305-00196-61-3
1-8399-00370-54-7
1-9097-00068-24-2
1-8401-00526-28-5
1-9699-00238-12-5
1-9099-00447-98-1
1-9098-00828-11-7
1-1297-00079-82-9
1-9304-00076-36-5
1-8099-00664-67-2
1-9305-00189-82-0
1-9098-00895-59-1

ชื่ อ - สกุล
นายอภิรักษ์ รัตนะ
นายเตรานทร์ บูละ
นางสาวกิตติยาภรณ์ ประทุมมณี
นางสาวกรกนก สุ ขเกษม
นางสาวศิยามล เทพชุม
นางสาวยุวธิ ดา จุนเสริ ม
นางสาวภัณฑิรา หนูเอียด
นางสาวแพรพรรณ หนูแก้ว
นายจามิกร หมัดสมัน
นางสาวศรสวรรค์ หมันหลี
นายพันธุ์ศกั ดิ์ เกิดทิพย์
นางสาวกิตติยา พานิ ชกรณ์
นางสาวศิริลกั ษณ์ คงสี ปาน
นายชัยยกร เจริ ญจาตุรงค์
นางสาวกนกวรรณ ปิ่ นสุ วรรณ
นางสาวอรวรรณ ปิ่ นสุ วรรณ
นางสาวนันฑาทิพย์ สุ ขศรี ราช
นายสาวิตร มูลจันทร์ ตา
นางสาวภัทราพร ขุนแก้ว
นายนเคนทร์ เจริ ญพรธรรมา
นายจตุพฒั น์ แก้วบุญสง
นางสาวจตุพร รุ่ งโรจน์ศรี
นางสาวมณฑาทิพย์ กาเหนิ ดผล
นายสิ รวิชญ์ จารุ เจริ ญกมล
นายศตวรรษ ดาละเอียด
นายวิศรุ ต เกื้ อนุย้
นายศุภอรรภ พุทธกูล
นายสุ กฤษฎิ์ สังข์เหลือ
นายปวรุ ฒ รอดกาเหนิ ด
นายปฎิภาณ เจริ ญเนตรกุล
นางสาวพัชนิดา ทองมาก
นายนฤพนธ์ ช่างเหล็ก

ลำดับ
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
74
72
73
75
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน
1-9098-00521-37-2
1-9297-00017-09-5
1-8099-00646-13-5
1-9206-00214-88-5
1-9099-00463-16-1
1-9299-00478-33-9
1-9699-00193-55-5
1-9099-00495-73-0
1-9199-00180-22-4
1-9405-00086-98-2
1-9099-00472-23-3
1-9098-00745-05-0
1-9099-00485-30-1
1-8099-00523-18-1
1-8013-00211-65-3
1-9098-00884-29-7
1-9599-00472-97-7
1-9402-00117-46-7
1-7499-00446-61-7
1-9099-00486-93-5
1-9098-00894-39-0
1-9009-00179-52-0
1-9099-00515-01-3
1-9098-00985-14-0
1-9009-00178-15-9
1-9098-00547-89-4
1-9099-00414-10-1
1-9499-00247-55-6
1-9098-00480-89-0
1-9009-00178-89-8
1-8099-00592-00-1
1-9009-00171-07-3

ชื่ อ - สกุล
นายถาวร แซ่หลี
นายปั ฐวีวงศ์ จงทอง
นายอรรถชัย หนูตะพงศ์
นายเกียรติศกั ดิ์ สมทิพย์
นายดาริ ส สิ งหาด
นายณัฐพงศ์ ศดานนท์
นายฮาฟิ ซ มะนอ
นางสาวณัฎธริ กา สวัสดีมงคล
นายภาณุพงศ์ สง่าเอี่ยม
นายมูฮมั หมัด หะยีมะลี
นายภานุวฒั น์ หลงชู
นายภานุวฒั น์ วัฒนมติพจน์
นางสาวปิ ยะพร เมืองคา
นายณัฐวุฒิ เกินเหลือ
นายวิทวัส สมัครธรรม
นางสาวนภากร รัตนโสภา
นายจารุ วิทย์ ชูเกลี้ ยง
นายทศพร ขุนแก้ว
นายกฤษฎา ตันศิริเลิศ
นายนพดล พิษพันธ์
นายพีรพัฒน์ อัมโร
นายเอกนริ นทร์ ทองขวัญ
นายอับดุลเล๊าะหวังอารี
นายภาณุพงศ์ พรมพะเนา
นายนัทธพงศ์ ถนอมพงศ์
นายภูชิต คทาวุธพูนพันฑชธ์
นายภาณุพนั ธ์ แก้วจันทร์
นายวาลิด ดุลยกุล
นายวิศิษฎ์ศกั ดิ์ แก้วสุ วรรณ
นายสนธิ ชยั หนูรัตน์แก้ว
นายณัฐกานต์ คุม้ ภัย
นายพีรวัฒน์ จันทร์ปาน

ลำดับ
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
119

หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน
1-9099-00509-53-6
1-6405-00129-39-1
1-9399-00280-99-7
1-8014-00192-63-4
1-9098-00990-69-1
1-9304-00072-89-1
1-8301-00073-79-5
1-9303-00140-56-8
1-8018-00009-07-1
1-9009-00178-37-0
1-9098-01015-32-2
1-9098-00978-29-1
1-9099-00481-53-4
1-9009-00182-10-5
1-9098-01096-40-3
1-9007-00165-60-6
1-9099-00500-50-4
1-9099-00485-23-8
1-9099-00404-76-9
1-9099-00454-33-2
1-7099-01018-73-2
1-9098-01042-13-3
1-8016-00175-07-5
1-8014-00201-41-2
1-9098-01042-10-9
1-9009-00179-94-5
1-9098-01032-54-5

ชื่ อ - สกุล
นางสาวธนสร ศิณโส
นางสาวอมรรัตน์ โรจนรักษ์
นางสาววิภาดา ไชยคงทอง
นางสาวดารารัตน์ ภู่กูล
นางสาวณิ ชากร หี มเบ็ญหมัด
นางสาววีนสั ริ นทร์ รงค์ทอง
นางสาวสุ วนิตย์ ศรี ชาย
นางสาวอภิชญา หมัดดี
นางสาวนิตยา แสงมณี
นางสาวปิ ยนันท์ ศรี เพ็ชร
นางสาวอริ ศรา หมัดหมัน
นางสาวสุ ขวรรณี ศรี รัตน์
นางสาวสายสมร สี แก้วเขียว
นางสาวยุภาวดี พุทธกูล
นางสาวปภาวี สุ วรรณชัย
นางสาวจุฑามาศ สุ ขแดง
นายภาณุวฒั น์ กาญจนสมบัติ
นางสาวพราวพิลาศ บุญส่ ง
นางสาวรติรัตน์ พุทธาโร
นางสาวสุ วิมล หมานหมัด
นายณัฐธัญ วาริ นทร์
นางสาวพัชรี ยา บัวแก้ว
นายจารุ วฒั น์ แก้วพงษ์ษา
นางสาวกมลลักษณ์ ช่างสลัก
นายจิรฉัตร ไชยพูน
นางสาวอรสา ระสุ วรรณ
นางสาวอัสมา สาลี

หมายเหตุ 1.นักศึกษาที่มีรายชื่ อดังกล่าว จะกูย้ มื ได้เฉพาะค่าครองชีพเดือนละ 2,200 บาท
จานวน 12 เดือน/ปี การศึกษา
2. ให้นกั ศึกษามารายงานตัว ที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

ลำดับ

หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน

ชื่ อ - สกุล

