รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกการกู้ยืม
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.)
ระดับ ปริญญาตรี
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
1
นางสาววิภาดา วาริคิด
2
นางสาวสุภาภรณ์ บุญลคร
3
นายกฤษติชานนท์ เกษศรีรัตน์
4
นายยงยุทธ จันอุดม
5
นายธนพล รัตนภาค
6
นายธนากร พิมสาร
7
นายศุภากร ตาศรี
8
นายชาญณรงค์ ภูษา
9
นายวรเชษฐ์ แร่ทอง
10
นางสาวสุชัญญา โคตทดี
11
นายกุลนันท์ ทานา
12
นายจตุพล พุทธิชน
13
นางสาวมัณทนา ห้วยใหญ่
14
นางสาวภานุมาศ พาพินิจ
15
นางสาวชลิดา แก้วคาสอน
16
นางสาวภัทธราพร ทองวงค์ษา
17
นางสาวเพชรา กางทอง
18
นางสาวเนตรนภา พรมวงค์
19
นายศิริโชค แสนละมุล
20
นางสาวกฤตญา เรียบไธสง
21
นายสรรเสริญ รัตนโกศล
22
นางสาวปฏิญญา ลีทอง
23
นางสาวชรินรัตน์ โกสิงห์
24
นางสาวศรีสุดา ศิริสาร
25
นางสาวรัฐริญ นาเชียงใต้
26
นางสาวเจนจิรา เหลาพรม
27
นายวัชรพล อินธิดา
28
นางสาวเบญจรัตน์ เจริญรัตน์
29
นางสาวณัฐริกา สุนทราวิรัตน์
30
นางสาวอรัญญา คาภูแสน
31
นางสาวภัทราพร สิงห์ทองชัย
32
นายสมเกียรติ บุษดี
33
นายวันธญา พลเวียง
34
นางสาวรัตติยา ศรีทหาร
35
นางสาวอัจฉรียา สง่าดี
36
นางสาวสุจิดา ลีทอง
37
นายเจษฏา สิงหเสนา
38
นายไกรยุทธ ศรีทอง

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

นายศักดิ์สิทธิ์ โพธิสา
นายพงศกร เด่นพล
นายสมนาม รองไชย
นายฐาปกรณ์ กาญจนีย์
นายพรรษกร ใจทัด
นางสาววรรณิสา เชื้อคาฮด
นายศุภกร เกลื่อนสันเทียะ
นายธนพล แดงจ๋า
นายศุภฤกษ์ ศรีธรรม
นายสหรัฐ โพธิจันทร์

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกการกู้ยืม
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.)
ระดับ ปวส.
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
1
นางสาวกัญติมา สีนานวน
2
นางสาววราพร มิ่งมิตรมี
3
นางสาวขวัญฤทัย พอศิลป์
4
นางสาวสลิลทิพย์ ฮุงหวน
5
นางสาวสมฤดี สว่างสุข
6
นางสาวรจรี คุณากร
7
นางสาวสุภาดา จิตธรรม
8
นางสาวปวีณ์นุช ลีทอง
9
นางสาวสุพิชชา หอมแสง
10
นางสาวกมลวรรณ ไตรยขันธ์
11
นางสาวอริสรา มะโนรักษ์
12
นางสาวกฤษณา แก้ววงษ์ษา
13
นางสาวศิริกานต์ ศรีพรหมษา
14
นางสาวอารีรัตน์ เหมะธุลิน
15
นางสาวกวินทรา สาขามุละ
16
นางสาวอรทัย ทันใจ
17
นางสาวชนิดาพร เจริญคง
18
นางสาวชลธิชา อุ่นวิเศษ
19
นางสาวจริยา หล้าหิบ
20
นางสาววรัญญา องอาจ
21
นางสาวภูเวียง อาวสานต์
22
นางสาวเกศฎาภรณ์ แก้ววันนา

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกการกู้ยืม
ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.)

ลาดับที่
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

ระดับ ปวส.
ชื่อ - สกุล
นายนิติภูมิ ขอดอนุ
นายสุทธิพงษ์ ฉิมเนตร
นางสาวเกศราภรณ์ ก้อนทอง
นายเทียนชัย สัพโส
นางสาวมาลัยรัตน์ แพงหอม
นายธนกร ตาลแวววาว
นายวรกานต์ โสภา
เด็กหญิงปภาวรินท์ แสงทาดา
นางสาวธิญาดา สอดเสน
นางสาวพิกุลแก้ว ศรีษะ
นางสาววรรัตน์ คาพิมพ์ปิด
นางสาวยุพิน อุดมทรัพย์
นางสาวชลธิชา ลัพเสถียร
นางสาวพรธิดา เพชรสิน
นางสาวอาธิติยา บุดดีวงค์
นางสาวศุกลภัทร เหลาพรม
นายไมตรี มณีนพ
นายเกียรติศักดิ์ พรมทอง
นางสาวฉวีวรรณ สองเมือง
นางสาวฐิติมา สาเภาทอง
นางสาวสุวรรณี นุ่นสวัสดิ์
นางสาวภรณ์พิมล เผ่าผม
นายอภิสิทธิ์ แก้วมงคล
นางสาวจีรวรรณ สกุลญาติ
นางสาวจินตหรา ธุรารัตน์
นายวิจารณ์ สาระเพ็ญ
นางสาวรวินิภา ถาจันทา
นายอรรถพล สีพิมสาร
นายอิสระ สุราชขวัญ
นายภาสกร พรหมดีราช
นายราชันย์ โมราราช
นางสาวสุภิญญา ลูกเงาะ
นายชยันต์ ยืนนาน
นายวรายุส ภาวงศ์
นางสาววิภาดา เหมะธุลิน
นางสาวอารยา วรชินา
นางสาวอภิญญา อ่อนคาหล้า
นางสาวพรทิพย์ ไชยสุระ

หมายเหตุ

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

นางสาวลัดดาวัลย์ โคตจักร์
นายอนุรักษ์ สุกัณฑ์
นายภาณุพงศ์ ปัญญาสาร
นางสาวธนิกา โคตรหานาม
นายสุทธิชัย ฝีมือสาร
นายสรรชัย ดวงสีทอง
นางสาวสุภาวดี ศรีธิราช
นางสาวประภัสสร ชมภูหลง
นางสาวกรกนก ประวิเศษ
นายณัฐดนัย สุภาษิ
นางสาวมณีรัตน์ แร่ทอง
นางสาวรุจิรา จันทองไสย
นางสาวฟ้ารุ่ง แสงย้อย
นางสาวพิมพ์ชนก คุณสูง
นางสาวนิภารัตน์ วรรณศิลป์
นางสาวเรืองละออ เหมะธุลิน
นายณัฐกิจ ประเสริฐกูล
นางสาวอรอุมา ธนมูล
นายธนศักดิ์ เข็มพรหยิบ
นางสาวกัลยารัตน์ สารสุวรรณ์
นายพงศธร พงษะพัง

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกการกู้ยืม
ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.)

ลาดับที่
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

ระดับปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล
นางสาวสุภาพร ทุมชะ
นายมิถุนา จิตรีมิตร์
นายภานุพงษ์ หมั้นน้าเที่ยง
นายศรายุทธ ชัยนุวงษ์
นายจิรายุส ศิริพันธ์
นายจิรวิชญ์ น้อยพรม
นางสาวนัฐสุดา กาญบุตร
นายโยธิน นามโสรส
นางสาวนิตยา ทองปน
นายพายุ หัตถวงค์
นายปิยวัฒน์ กิ่งก้าน
นายณรงค์พล พัศดร
นายจตุพร เพ็ชรนาค
นางสาวพรทิพย์ เทือกทอง
นางสาวเพ็ญนภา พลรักษา
นายธีระพงษ์ สายสังข์
นางสาวเสาวณี ภิรมย์จิตร
นายปราโมทย์ ไชยสงค์
นายนเรนทร์ฤทธิ์ เอกสะพัง
นางสาวจิราภรณ์ ภูคงสด
นางสาวเบญจรินทร์ จันทคัส
นายสุธิราช อิ่มสะอาด
นายทวีศักดิ์ ศรีลาแก้ว
นางสาวจีระวรรณ เพ็ญตัน
นายศราวุธ สัพโส
นางสาวอัยรฎา สัพโส
นางสาวเสาวลักษณ์ ธาตุมี
นายพันธกานต์ อาจโยธา
นางสาวรัตนเกตุ เกตุไพบูลย์
นายภาณพัช พระโรจน์
นายมนตรี สุนารักษ์
นายธิวานนท์ ลีทอง

หมายเหตุ

33
34
35
36
37
38
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

นางสาวสุภัทรา กาญบุตร
นางสาวสุดารัตน์ ไชยโสตร
นางสาวฟาริดา บุญเรืองจักร์
นางสาวธัญชนก ผลาหล
นางสาวชฎารัตน์ นันทราช
นางสาวจิราวรรณ อิจรีย์
นางสาวอรปรียา ฮุงหวน
นายเขมโสภณ เกษมศุภการ
นางสาวพัชราภา สังคาพันธ์
นางสาวสิริกาญน์ โพธิราช
นางสาวนัฐธิฌา เพิ่มผล
นายรัชชานนท์ วารีย์
นางสาวกนกวรรณ หัศกรรจ์
นายสุเมธ ศิริขันธ์
นางสาวผกามาศ สิมลี
นางสาวภาวรินทร์ อ่อนมิ่ง
นายอดิศักดิ์ บุญสิทธิ์
นายศรราม แก้วเหล็กไหล
นางสาวปริชญา คุณมี
นางสาวนิตยา แพงศรี
นางสาวหัทยา บุตรพันธ์
นางสาวนราพร ปุ้งคาข้าว
นางสาวนิสากร ทองน้อย
นางสาวอินทุอร ไชยเทพ
นางสาวคณิตา มุลคาเกต
นางสาวขวัญจิรา ศรีสุราช
นางสาวอรสา วรสาร
นางสาวจิตติมาภรณ์ นนท์ไชยเสน
นางสาวภาวรินทร์ อินธิโคตร
นางสาวกัตติญา หยาดไธสง
นางสาวน้าทิพย์ หัตถสาร
นางสาวปณิดา ขวาไชย
นางสาวกาญจนา อ่อนภู่
นางสาวเมธาวี ใครบุตร
นายเฉลิมพล ศิริจิตร
นายเฉลิมพร ศิริจิตร

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

นายกิตติพงศ์ พงศ์สิทธิศักดิ์
นางสาวปวีณา สีลารักษ์
นายธีรภัทร์ สิงห์เสนา
นายกฤษฎา เมษา
นายนันทวัฒน์ พาระแพน
นางสาวอินทิรา กงซื่อ
นางสาวกนกพร เทอารุง
นายอรชุน ภูบึงคา
นายธาราดล มุเขวา
นายเถลิงศักดิ์ ขุนวงศ์ษา
นางสาวเบญทราย ปู่หลุ่น
นางสาวธันยพร คาสอน
นางสาวมลจิรา แสนหูม
นายธนารักษ์ ดาบน้อยอุ่น
นายวรชาติ เสนาคา
นางสาวรุ่งทิวา นามเสาร์
นางสาวปวีณ์นุช บุญเพิ่ม
นางสาวกนกพร สิทธิจักร
นายอาชาไนย เมืองขันธ์
นายศิริ ทองคา
นางสาวพัชรพร ดาวเศรษฐ์
นางสาวศิรินภา ผลบุญ
นายธนเทพ ประชุมพรรณ
นางสาววริศรา ภูเวียนวงค์
นายนาโชค วโรดมดารง

