
1 นายพลวัฒน์ นวลเจริญ วล. 1 /1

2 นายวิริทธ์พล บุญช่วย วล. 1 /1

3 นายปวรุตน์  คทาวุธพูนพันธ์ วฟ. 1 /1

4 นายวรวุฒิ อนุการ วฟ. 1 /1

5 นางสาวกฤษณา  จิโอน วฟ. 1 \1 (4 ปี)
6 นายกาลีมิง  หะยียะโกะ วฟ. 1 \1 (4 ปี)
7 นายภราดล เดชสถิตย์ วฟ. 1 \1 (4 ปี)

8 นายสุทธิการณ์ จําปา วฟ. 1 \2 (4 ปี)

9 นายธนวัฒน์ แซ่ไล่ วฟ. 1 \2 (4 ปี)

10 นายวิทยา เพ็งแก้ว วฟ. 3 \1 (4 ปี)

11 นายวัชรินทร์ นินทศรี วอ. 2 /1

12 นายกิตติศักด์ิ พุ่มมณี วอ. 2 /1

13 นายวรัญญู สายสิริเวชกุล วอ. 2 /1

14 นายนพรัตน์ นวลมังสอ วอ. 1 /1

15 นายพรชัย ศรีสว่าง วอ. 1 /1

16 นางสาวนิติญา  หอยสกุล วอ. 1 \1 4ปี

17 นางสาวปัณณรัตน์  พุทธัสสโรณ์ วอ. 1 \1 4ปี

18 นางสาวลักษมี  บุปผะโพธิ์ วอ. 1 \1 4ปี

19 นายศราวิน  ดําน้อย วอ. 1 \1 4ปี

20 นางสาวจินตหรา  บินอาสัน วอ. 1 \2 4ปี

21 นายวัชรพงศ์  คงสุวรรณ วอ. 1 \2 4ปี

22 นายนพปฎล  เครือวัลย์ วอ. 1 \2 4ปี

23 นายวิทวัส  บุญยัง วอ. 3 \1 4ปี

24 นายธีระชัย  อินทศฤงคาร วย. 2 \1 (4 ปี)

25 นายวัชรินทร์ สุธีรภาพ วย. 1 \1 (4 ปี)

26 นายเบ็ญจา ทองไหม วย. 1 \1 (4 ปี)

สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ําประกัน  ติดต่อโทร. 083-1844686, 086-4886692

ประกาศรายชื่อ ผู้กู้รายใหม่ ที่มีสิทธิ์กู้ยืม (กยศ.) ปีการศึกษา  2555
คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะสถาปัตยกรมมศาสตร์  คณะครุศาสตร์ฯ

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้  มารายงานตัว  ณ  งานกองทุนฯ ชั้น 1 ตึกศูนย์พัฒนา

ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 กรกฎาคม 2555   หากพ้นกําหนด ถือว่านักศึกษาสละสิทธ์ิการกู้ยืมฯ
เอกสารที่นักศึกษาต้องนํามารายงานตัว คือ บัตรประชาชน  สําเนาหน้าสมุดบัญชี

หมายเหตุ : รายชื่อผู้กู้รายใหม่ ท่ีสังกัดคณะบริหารธุรกิจ จะประกาศผลในวันที่  27 ก.ค. 55

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขา ชั้นปี \ห้อง



27 นายวีรพันธ์ จันทร์หนู วย. 1 \2 (4 ปี)

28 นายศตวรรษ  แสงอรุณ วย. 1 \2 (4 ปี)

29 นายอรุณ เคียนงาม วย. 1 \2 (4 ปี)

30 นางสาวฟาตีมะฮ์ เลาะซะ วย. 1 \2 (4 ปี)

31 นายธนศิษฎ์ พฤฒิการย์ วย. 1 \2 (4 ปี)

32 นายพงศธร ทองทัย วย. 1 \2 (4 ปี)

33 นายศตวรรต ทิพย์สมบัติ วย. 1 \2 (4 ปี)

34 นายสิทธิชัย ครองบุญ วย. 3 \2 (4 ปี)

35 นายพิชิต สมสริด วต. 2 \1 (4 ปี)

36 นายอานนท์ นนทสนุทร วต. 2 \1 (4 ปี)

37 นางสาวนริสา  จิตนุกูล วต. 1 /1

38 นายวุฒิชัย ณ นคร วต. 1 /1

39 นายกิตติพงศ์ วุ่นบัว วต. 1 \1 (4 ปี)

40 นางสาวณัฐนิชา โภชนกิจ วต. 1 \1 (4 ปี)

41 นางสาวพิมพ์ชนก  ธรรมนุรักษ์ วต. 1 \1 (4 ปี)

42 นายธนพล ศุภสาร วต. 1 \1 (4 ปี)

43 นายจิรายุ สร้อยสะกลาง วต. 1 \2 (4 ปี)

44 นายสิทธิคุณ ถนนแก้ว วท. 1 \1 4 ปี

45 นายจิณณวัตร นาคบัลลังค์ วท. 1 \2 4 ปี

46 นายอภิชาติ บุญแก้วคง วท. 1 \2 4 ปี

47 นายชินวุฒิ เกื้อธนารักษ์ วท. 1 \2 4 ปี

48 นายพัฒชนะศักด์ิ นิลรัตน์ วท. 1 \2 4 ปี

49 นายวรากร สันหนู วท. 1 \2 4 ปี

50 นางสาววันวิสาข์ ศรีเพ็ชร์ วท. 1 \2 4 ปี

51 นายเจษฎา ทรัพย์ปรุง วท. 1 \2 4 ปี

52 นายชัยธวัช  หมุดเจริญ วท. 1 \2 4 ปี

53 นางสาวจิราพร ขวัญสุด วส. 2 \1 (4 ปี)

54 นายไชยยันต์ จันทร์อินทร์ วส. 2 \1 (4 ปี)

55 นายสมพงค์ จันทร์เส้ง วส. 2 \1 (4 ปี)

56 นางสาวปรียาลักษณ์ วัฒนสิทธ์ิ วส. 1 \1 (4 ปี)

57 นายจิรพัฒน์ ชูเกลี้ยง วส. 1 \1 (4 ปี)

58 นายสุเมษ หมัด วส. 1 \1 (4 ปี)

59 นางสาวกวินนา  จันทกูล วส. 1 \1 (4 ปี)

60 นางสาวนฤมล บิณกาญจน์ วน. 2 \1 (4 ปี)

61 นายพิศุทธ์ิ เพชรพันธ์ วน. 2 \1 (4 ปี)

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขา ชั้นปี \ห้อง



62 นายสุรศักด์ิ วรรณสุวรรณ วน. 2 \1 (4 ปี)

63 นายเจตจํานง  คชคีรี วก. 1 /1

64 นายนวพล  ทองเรน วก. 1 \1 4 ปี

65 นายวัชรพล สง่าเอี่ยม วก. 1 \1 4 ปี

66 นายฟารีด เกปัน วก. 1 \1 4 ปี

67 นายคีระพันธ์  ฉัตรมณี วก. 1 \1 4 ปี

68 นางสาวอารีรัตน์ นาคปาน วก. 1 \1 4 ปี

69 นายวุฒิชัย ทองมะลิ ทอ. 2 /1

70 นายขวัญแก้ว สิงหะพล ทอ. 1 /1

71 นายกัณฑ์ภพ  มาชู ทอ. 1 /1

72 นายกิตติ ทิพยรส ทอ. 1 /1

73 นายเฉลิมศักด์ิ  เฉียบแหลม ทอ. 1 /1

74 นายสุรเชษฐ์  จิรักษา ทอ. 1 /1

75 นายอาทิตย์ จันทร์ศิริ ทก. 1 /2
76 นางสาวจิราพร  คงชนะพาล ทท. 1 \1(4 ปี)
77 นางสาวศลิษา วิยุโยธิน ทท. 1 \1(4 ปี)
78 นางสาวหงสาวดี  ศรีสหัสสวรรษ ทท. 1 \1(4 ปี)
79 นางสาวสวริน  หนูจีน ทท. 1 \1(4 ปี)
80 นายอิทธิพัทธ์ เก้าเอี้ยน ทท. 1 \2(4 ปี)
81 นางสาวปฐมา  มงคลผล ทท. 1 \2(4 ปี)
82 นางสาววไิลกร  สุทธิโพธิ์ ทท. 1 \2(4 ปี)
83 นางสาวเบญจพร  สันติสุข ธค. 1 \1(4 ปี)
84 นางสาวไอลดา ศรีประสงค์ ธค. 2 \1(4 ปี)
85 นางสาวสุภานันท์  สันโดษ ธค. 2 \1(4 ปี)
86 นายสนั่น  หมุดบิลเหล็บ ธค. 2 \1(4 ปี)
87 นายสราวุธ ศรีเทพ รร. 1 \2(4 ปี)
88 นางสาวปวิตรา เนียมรัตน์ รร. 2 \1(4 ปี)
89 นางสาวรชิฏา  นราพงศ์ รร. 2 \2(4 ปี)
90 นางสาวฟาตีฮะห์ หะยีสุหลง อภ. 1 /1
91 นางสาวจารุวรรณ ช่วยอินทร์ อภ. 1 \1(4 ปี)
92 นางสาวณัฐฐา ดีเบา อภ. 1 \1(4 ปี)
93 นายประกิต ได้รูป อภ. 1 \1(4 ปี)
94 นางสาวมณฑาทิพย์ ชุมทอง อภ. 1 \1(4 ปี)
95 นางสาวมาลีนา  จันทรัตนา อภ. 1 \1(4 ปี)
96 นางสาววรรณศิริ  สุนทรกุมาร อภ. 1 \1(4 ปี)
97 นางสาวศุภรัตน์ ขุนนุ้ย อภ. 1 \1(4 ปี)

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขา ชั้นปี \ห้อง



98 นางสาวภควรรณ ดวงดี อภ. 1 \1(4 ปี)
99 นางสาวอาซีซะห์ แปเฮาะอีแล อภ. 1 \2(4 ปี)
100 นางสาวมิยาวดี  มากตุด อภ. 1 \2(4 ปี)
101 นางสาวฮาบีบ๊ะฮ์ หลับด้วง อภ. 1 \2(4 ปี)
102 นางสาวทรงศิริ เจริญช่วย อภ. 1 \2(4 ปี)
103 นางสาวจุฑามาส  หวันสมาน อส. 1 \1(2 ปี)
104 นางสาวทิพพาวรรณ หงส์วิริยะกุล อส. 1 \1(4 ปี)
105 นายธนวัฒน์  เอี่ยมศรี อส. 1 \1(4 ปี)
106 นางสาวรัชยา  สุวรรณรัตน์ อส. 1 \1(4 ปี)
107 นางสาวณกัญญา  วรรณสุนทร อส. 1 \1(4 ปี)
108 นางสาวธีรกานต์  จรเจนเกียรติ อส. 1 \1(4 ปี)
109 นางสาวพาฝัน บูละ อส. 1 \2(4 ปี)
110 นางสาวสิวาภัทร์ สงสุริยา อส. 1 \2(4 ปี)
111 นางสาวสุชาวณี ศัลสารา อส. 1 \2(4 ปี)
112 นายอนุรักษ์ เภาดนเด็ม อส. 1 \2(4 ปี)
113 นางสาวฮัสนีฟา หมาดทิ้ง อส. 1 \2(4 ปี)
114 นางสาวฮายาต  มะโร๊ะ อส. 1 \2(4 ปี)
115 นางสาวเมย์วรี จักรหวัด อส. 1 \2(4 ปี)
116 นางสาวลุบนา  หะยีหมัด อส. 1 \2(4 ปี)
117 นางสาวจุฬารัตน์ ป้อมสวัสด์ิ อส. 1 \2(4 ปี)
118 นางสาวอรุณรัตน์ สําราญ อส. 1 \2(4 ปี)
119 นางสาวกมลรัตน์ หยูศรี ผง. 1 /1
120 นางสาวศิริลักษณ์ ขาวชู ผม. 1 /1 4 ปี
121 นายตั้งปณิธาน ซ้ายขวัญ ผม. 1 /1 4 ปี
122 นายสรวิศ ไพโรจน์ ผม. 1 /2 4 ปี
123 นางสาวภัทราพร  จันทร์ศรี ผม. 1 /2 4 ปี
124 นางสาวกัณฑิตา  ผุดผ่อง ผม. 2 /1 4 ปี
125 นางสาวดุลยา หนูเพ็ง ผม. 2 /1 4 ปี
126 นายจักรี  หนวดงาม สถ. 2 /1(5 ปี)
127 นายจเรวัฒน์  คงเมือง สถ. 2 /1(5 ปี)
128 นายมงคลศักด์ิ  พูลอินทร์ สถ. 1 /1(5 ปี)
129 นางสาวเรียมระวี  เพชรรัตน์ สถ. 1 /1(5 ปี)
130 นายสิทธิชัย  จันทร์แก้ว สถ. 1 /1(5 ปี)
131 นางสาวสุกัญญา  จันทร์ทอง สถ. 1 /1(5 ปี)
132 นางสาวอาทิตยา ผลเงาะ สถ. 1 /1(5 ปี)
133 นายอิมรอน  บิลอะหลี สถ. 1 /1(5 ปี)
134 นางสาวนันทิชา กิตติตระกูลกาล สถ. 1 /1(5 ปี)

\ห้องลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขา ชั้นปี



135 นายทํานุรัฐ  กราชู สถ. 1 /2(5 ปี)
136 นายปกรณ์  มาลิยัน สถ. 1 /2(5 ปี)
137 นางสาวพรรณงาม  ศิริ สถ. 1 /3(5 ปี)
138 นางสาวมูนา บิลลาเต๊ะ อฟ. 1 /1(4 ปี)
139 นางสาวจุฬาลักษณ์  จํานงนิตย์ อฟ. 1 /1(4 ปี)
140 นางสาวนัญธิญา สว่างเพชร อฟ. 1 /1(4 ปี)
141 นางสาวพนิดา  ประทิพทน อฟ. 1 /1(4 ปี)
142 นางสาวอภิชา  ศรีสุข จต. 1 /1(4 ปี)
143 นายนันทยศ ชากรี ค.มท. 1 /1 (5 ปี)
144 นายฮาหลีม  หลีหาด ค.มท. 1 /1 (5 ปี)
145 นายชานนท์  วิมล ค.มท. 2 /1 (5 ปี)
146 นายซันมาน หาหรับ ค.อก. 1 /1 (5 ปี)
147 นายณัฐนันท์ เพียรเจริญ ค.อก. 1 /1 (5 ปี)
148 นายณัฐชนนท์  ชูไพ ค.อก. 1 /1 (5 ปี)
149 นายพงษ์ธวัช จันทร์มัด ค.อก. 2 /1 (5 ปี)
150 นางสาวพัชรกุล แก้วกูล ค.อท. 1 \1 (5 ปี)
151 นางสาวพิจารณา  สดิน ค.อท. 1 \1 (5 ปี )
152 นางสาวลาลิเดยี  บิลดูหมัด ค.อท. 1 \1 (5 ปี )
153 นายสฤก พรหมกําเนิด ค.อท. 1 \1 (5 ปี)
154 นายอดิศักด์ิ พลัดพราก ค.อท. 1 \1 (5 ปี)
155 นายชัชพล ศิลารักษ์ ค.อท. 1 \2 (5 ปี)
156 นางสาวฐาปนี แก้วศรี ค.อท. 1 \2 (5 ปี)
157 นายดํารงศักด์ิ ธรรมชาติ ค.อท. 1 \2 (5 ปี)
158 นายบัณฑิต  กมลสินธุ์ ค.อท. 1 \2 (5 ปี)
159 นายธเนศ  จันทร์ช่วยนา ค.อท. 1 \3 (5 ป)ี
160 นางสาวปภานัน  มุสิกโร ค.อท. 1 \3 (5 ปี)
161 นายอันวา อับดุลรอแซะ ค.อท. 1 \3 (5 ปี)
162 นางสาวมนทิรา  แสงอ่อน ค.อท. 1 \3 (5 ปี)
163 นายอรรพล  พงศ์สมนึก ค.อท. 1 \3 (5 ปี)
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หมายเหตุ :  นักศึกษาที่ไม่รายชื่อ ให้นักศึกษาติดต่องานกองทุนฯ ด่วน ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555


