
วันท่ี เวลา

 1  นางสาวกฤติยา ก าเหนิดมณี  คณะวิทยาการจัดการ 1 3 ก.ย. 2562 10.00 น.

 2  นางสาวทิพวรรณ เขียวเล็ก  คณะครุศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 10.00 น.

 3  นางสาวเพชร ค านวณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 10.00 น.

 4  นางสาวจิราวรรณ พรหมราช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 10.00 น.

 5  นางสาวพิชญาภัค วงศ์อนุ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 10.00 น.

 6  นางสาวฑิตยา กนกฉันท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 10.00 น.

 7  นายบัลลังก์ โสภารักษ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 ก.ย. 2562 10.00 น.

 8  นางสาวธนัญญา อินทพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 9  นางสาวจิตตินันท์ อนันทสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 10  นางสาวจุฑารัตน์ ชุมชวด  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 11  นางสาวเกศวดี วงศ์หัส  คณะครุศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 12  นายรุ่งเพ็ชร คงโต  คณะครุศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 13  นางสาวฟาร์ด้ี พิศแลงาม  คณะครุศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 14  นางสาววนัญญา รอดบุญชู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 15  นายสุวรรณ โต๊ะระเด็น  คณะวิทยาการจัดการ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 16  นางสาวธนารีย์ ศรีสุนทร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 17  นางสาวกุลรัตน์ มีบุญมาก  คณะวิทยาการจัดการ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 18  นางสาวศิริลักษณ์ กิจปาโล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 19  นางสาวปัทมาวดี มหันต์  คณะวิทยาการจัดการ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 20  นางสาวกฤษณา ศรีพุฒ  คณะวิทยาการจัดการ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 21  นายอัฐพล กามูณี  คณะครุศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 22  นางสาวณัฐธิดา รักษาแก้ว  คณะครุศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 23  นางสาวอุไรวรรณ คชฤทธ์ิ  คณะครุศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 24  นางสาวกมลชนก ภารา  คณะครุศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 25  นางสาวนิยดา แก้วโชติ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 26  นายพฤภัส แจ้งชัด  คณะวิทยาการจัดการ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 27  นางสาวศิวลักษณ์ วิมล  คณะครุศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 28  นางสาวเสาวรส นุมาศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 29  นางสาวจิราภา นุ่นพันธ์  คณะครุศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 30  นางสาววิลาสินี รัตนพงศ์ภิบาล  คณะครุศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ประเภทรายใหม่

ย่ืนเอกสารค าขอกู้ยืม ณ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ระหว่างวันท่ี 18-23 กรกฎาคม 2562

ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล คณะ ช้ันปี

วันท าสัญญา ปีการศึกษา 2562
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 31  นางสาวสุวนันท์ ดาราพงษ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 32  นางสาวสราลี สิทธิประการ  คณะครุศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 13.00 น.

 33  นายณภัทร จงจิตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 34  นางสาวแพรพลอย คงนวล  คณะวิทยาการจัดการ 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 35  นายสุริยา คงจันทร์ทอง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 36  นางสาวภัทรธรา เดชแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 37  นางสาววราลี ไชยภักดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 38  นายพิริยะ ก าลังเก้ือ  คณะวิทยาการจัดการ 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 39  นายปิยราช พรหมเงิน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 40  นางสาวพัชรา ชูสุวรรณ  คณะวิทยาการจัดการ 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 41  นางสาวณัฐริกา สินตุ้น  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 42  นายอัครชัย หนูสงศ์  คณะวิทยาการจัดการ 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 43  นางสาวโยษิตา สุทิน  คณะวิทยาการจัดการ 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 44  นายเสกสรรค์ แสงเดือน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 45  นายชนวีร์ ใบระหมาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 46  นางสาวปาริชาต หล้าเป้ีย  คณะวิทยาการจัดการ 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 47  นางสาวฐานิกา ปลอดชูแก้ว  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 48  นายสุริยะ หีดเสน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 49  นายท๊อปเจริญ บูรณะกิติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 50  นายอนิรุทธ์ิ วรรณกิจ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 51  นางสาวสิริวิมล นวลมาก  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 52  นายธนานันท์ จันทร์ฉาย  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 53  นางสาวจันทรัตน์ ยงเย้ืองคง  คณะครุศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 54  นางสาวอารียา นามเกตุ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 55  นางสาวพิมพ์วิมล ศรีสุขใส  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 56  นางสาวคนึงนิตย์ ฤทธิพล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 57  นางสาวมยุรี อินทะบุดดา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 ก.ย. 2562 14.00 น.

 58  นางสาวรัตนากร ไชยทองงาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 59  นางสาวศุภวัทน์ ชุมทอง  คณะวิทยาการจัดการ 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 60  นางสาวภัคจิรา ทองจ ารัส  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.
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 61  นางสาวกุลธิดา ศรีโภศัย  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 62  นางสาวนาดียา ดาราโชติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 63  นางสาวอรอุมา กิจจารักษ์  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 64  นางสาววรัญญา เจ๊ะดะระหมาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 65  นางสาวปิยนาถ ซังปาน  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 66  นางสาวศรอนงค์ บุญเต็ม  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 67  นางสาวเรวดี ศรีสุข  คณะวิทยาการจัดการ 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 68  นางสาวดาราวดี ใบเต้  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 69  นางสาวเกตุสุดา เดชเส้ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 70  นางสาวอริษา ด าชุม  คณะวิทยาการจัดการ 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 71  นายอนุภักด์ิ เทวฤทธ์ิ  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 72  นางสาวพุทธชาติ ผุดวัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 73  นางสาววรรวิษา รอดยัง  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 74  นางสาวสุกัญญา พันธ์แก้ว  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 75  นายภูรินทร์ แก้วอุดม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 76  นายอดิศร หอมหวล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 77  นางสาวชลิตา กิจงาม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 78  นายชัยรัฐ ประเสริฐวรพงศ์  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 79  นางสาวชนิสรา เช้ือกูลชาติ  คณะวิทยาการจัดการ 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 80  นางสาวสายธาร เอ่ียมสุด  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 81  นางสาวอลิษา นาครมย์  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 82  นายสหัสวรรษ พูลแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 09.00 น.

 83  นางสาวกรรณิการ์ คงเมือง  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 84  นายเฑียรชัย กาญจน์เจริญ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 85  นางสาวญาณิกา เพชรชนะ  คณะวิทยาการจัดการ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 86  นายนฤป ปลอดใจกว้าง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 87  นางสาวจิรวรรณ จงจิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 88  นายฟาอิส เจ๊ะระวง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 89  นางสาวเขมมิกา บรรเจิดเลิศ  คณะวิทยาการจัดการ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 90  นางสาวนันทพร พิกุลกาฬ  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.
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 91  นายฮาฟิตร์ จ าเนียร  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 92  นางสาวหัสตยา เท่ียวแสวง  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 93  นางสาวอินทิรา มัตโทเจดีย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 94  นางสาวกฤษณา อ าภาสุวรรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 95  นางสาวกุลจิรา กล่ินหอม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 96  นางสาวนุชนาถ อนุพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 97  นางสาวธิดารัตน์ บุญมาศ  คณะวิทยาการจัดการ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 98  นายจักรกฤษ ศรีทองสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 99  นายทัศนัย โอขันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 100  นางสาวสุธิดา จิตส ารวย  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 101  นางสาวนันทกานต์ คีรีวรรณ  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 102  นางสาวชลลดา นุ่นแก้ว  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 103  นายกรณ์ดนัย โกมล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 104  นางสาวสุนิสา เสมาพัฒน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 105  นายอนุพล เป่ียนจิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 106  นางสาวสุปมา หนูทองแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 107  นางสาวกรกมล ชัยโม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 10.00 น.

 108  นางสาวคีตภัทร สังข์เถ่ียว  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 109  นายพีรพัฒน์ จุติผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 110  นางสาวเกศรินร์ รัญจวนจิตต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 111  นายธเนศ บิลลาเส๊ะ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 112  นางสาวเสาวณีย์ สุสินธว์  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 113  นายอัครพล จันทร์คง  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 114  นางสาวกฤตพร จุลบล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 115  นายณัฐพล ชูเจริญ  คณะวิทยาการจัดการ 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 116  นางสาวกุลสตรี สุดคีรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 117  นายกฤษดา พุทธรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 118  นางสาวสุไรญา หมินหมัน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 119  นางสาวณัฐริกา ไกรนุกูล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 120  นางสาวสุณิสา คงเซ็นต์  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.



วันท่ี เวลา

รายช่ือผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ประเภทรายใหม่

ย่ืนเอกสารค าขอกู้ยืม ณ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ระหว่างวันท่ี 18-23 กรกฎาคม 2562

ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล คณะ ช้ันปี

วันท าสัญญา ปีการศึกษา 2562

ณ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

 121  นางสาวอัญชิสา พาลีกัณฑ์  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 122  นางสาวศศิกาญจน์ ชนะกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 123  นางสาวผกามาศ ง่วนสน  คณะวิทยาการจัดการ 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 124  นางสาวสุทธิกานต์ นนทรีย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 125  นางสาวสุธิกา เช่ียวชาญ  คณะวิทยาการจัดการ 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 126  นางสาวปิยะธิดา สมพืช  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 127  นายแสงชัย รักทิม  คณะวิทยาการจัดการ 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 128  นายณัฐวัชน์ เพ็ชรเกล้ียง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 129  นางสาวศวิตา เล่งระบ า  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 130  นายศุภกิจ นิสัน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 131  นางสาวจารุวรรณ มอดนวล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 132  นางสาวสุชาดา แซ่อ่ึง  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 13.00 น.

 133  นางสาวภัสรียา ขุนทองปาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 134  นางสาวมาติกา ทองขจร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 135  นางสาวฮัสนา สันบู  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 136  นางสาววรรณิดา เต๊ะสัน  คณะวิทยาการจัดการ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 137  นายธีรภัทร หล าย๊ะ  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 138  นางสาวลัดดาวรรณ เทียนย่ี  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 139  นางสาวนุชจรีย์ หัสมา  คณะวิทยาการจัดการ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 140  นางสาวธัญญารัตน์ แสะหลี  คณะวิทยาการจัดการ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 141  นางสาวอณันตยา เหมรา  คณะวิทยาการจัดการ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 142  นางสาวกัสติยา หมีนพราน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 143  นางสาวมาเรียม หลงข่าว  คณะวิทยาการจัดการ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 144  นางสาวสุมัชชมา คงแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 145  นางสาวศรุตา ทองมุกดากุล  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 146  นางสาวชฎาพร จริงจิตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 147  นายสุธีธร บัวบางกรูด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 148  นางสาวเบญจมาศ บุญพรัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 149  นางสาวกุสาวดี เรืองณรงค์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 150  นางสาวกิตติยาภรณ์ ชุมคง  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.



วันท่ี เวลา

รายช่ือผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ประเภทรายใหม่

ย่ืนเอกสารค าขอกู้ยืม ณ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ระหว่างวันท่ี 18-23 กรกฎาคม 2562

ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล คณะ ช้ันปี

วันท าสัญญา ปีการศึกษา 2562

ณ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

 151  นางสาววิภาวี ขาวโปง  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 152  นางสาวกันทิมา พูนชู  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 153  นายทิวานนท์ จันทร์สุข  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 154  นายสุริยา ตะลาศิริ  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 155  นางสาววิมลเรขา แก้วหมุน  คณะวิทยาการจัดการ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 156  นางสาวปิยฉัตร สร้อยทอง  คณะครุศาสตร์ 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 157  นายมุตตากีน สันบากอ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 158  นางสาวซัลปียะห์ ดอเลาะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 ก.ย. 2562 14.00 น.

 159  นายสุทิวัส เสือพยัคฆ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 160  นางสาวรอดิย๊ะ แวหะมะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 161  นางสาวนาซีฮะห์ เจ๊ะบองอ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 162  นางสาวนูรีตา มะตาเยะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 163  นางสาวฟาเดียร์ กูเตะ  คณะวิทยาการจัดการ 1 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 164  นางสาวพัชราภา แซ่จุ้ง  คณะวิทยาการจัดการ 1 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 165  นายอนุวัต ใบห้า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 166  นางสาวศุกร์หน่ึง ปานรอด  คณะครุศาสตร์ 1 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 167  นายสุรเดช สมาธิ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 168  นางสาวจุฑามาศ บุญญะบุญญา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 169  นางสาวอภิชญา ประพฤติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 170  นายวิศรุต บัวเพียร  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 171  นางสาวยินดี ศรีชาเยศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 172  นายสามารถ ดีแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 173  นางสาววริยา วรรณบุรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 174  นางสาวประไพภัทร์ ปิโย  คณะครุศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 175  นางสาวเสาวทิพย์ หนูแก้ว  คณะครุศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 176  นางสาวณัฐติกานต์ สายแก้ว  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 177  นางสาววิภาวี หัตถวิก  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 178  นางสาวสุวพัชร รักทิม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 179  นางสาวสุกัลยา สุทธิ  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 180  นายวรพจน์ ขุนอินทร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 5 ก.ย. 2562 09.00 น.



วันท่ี เวลา

รายช่ือผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ประเภทรายใหม่

ย่ืนเอกสารค าขอกู้ยืม ณ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ระหว่างวันท่ี 18-23 กรกฎาคม 2562

ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล คณะ ช้ันปี

วันท าสัญญา ปีการศึกษา 2562

ณ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

 181  นางสาวณัฐธิดา หม่ืนริน  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 182  นางสาวณัฐชากานต์ ชายชาญ  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 183  นางสาวคณิตา นวนสง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 184  นางสาวอรนุช คงเอียด  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 185  นางสาวสุภาวดี ชูขาว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 186  นายศักรินทร์ รอดเรืองฤทธ์ิ  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 187  นายพิทวัส อาจห้วยแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 188  นางสาวณัฐวดี โต๊ะบ้าย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 189  นางสาวธิดารัตน์ ฟุ้งเฟ่ือง  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 190  นางสาวนารีรัตน์ รัตติกาล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 191  นางสาวณัฎฐณิชา แคล้วภัย  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 192  นางสาวธัญญลักษณ์ แซ่อ้อ  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 193  นางสาวศิริรัตน์ ยุโส้  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 194  นางสาวธิดารัตน์ รัตนกระจ่าง  คณะครุศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 195  นายกรวิทย์ ศรีเกิด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 196  นางสาวจรรฐภรณ์ รัตนานก  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 197  นายปราโมทย์ เพ็ชรอาวุธ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 198  นางสาวนริศรา อินทุ่ม  คณะครุศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 199  นางสาวนฤมล แป้นเกล้ียง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 200  นางสาวรจนา หนูทองแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 201  นางสาวมาลินี ยอดวารี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 202  นายสมปราชญ์ บุญชาติ  คณะครุศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 203  นางสาวชนันธร ตรีแก้ว  คณะครุศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 204  นายภาสกร อินดู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 205  นางสาวจุฑามาศ สมรูป  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 206  นายณัฐพนธ์ อัฐนาค  คณะครุศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 207  นางสาวสุปวีณ์ รู้ย่ิง  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 10.00 น.

 208  นางสาวศิยาภรณ์ ศศิธร  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 209  นางสาวมณีนุช ถาวร  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 210  นางสาวโสรยา ย่ีสุ่นทรง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.



วันท่ี เวลา

รายช่ือผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ประเภทรายใหม่

ย่ืนเอกสารค าขอกู้ยืม ณ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ระหว่างวันท่ี 18-23 กรกฎาคม 2562

ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล คณะ ช้ันปี

วันท าสัญญา ปีการศึกษา 2562

ณ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

 211  นางสาวพรทิพย์ ทิพย์ยาน  คณะครุศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 212  นางสาวจิตรลดา อินทรสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 213  นายธนกฤต สุขราษฎร์  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 214  นายศุภกิตต์ จุรุวรรณ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 215  นายศรายุทธ มานพพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 216  นางสาวนุชวรี มาศจด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 217  นางสาวนิภาพร รักศีล  คณะครุศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 218  นางสาวณัฐกานต์ ปัญญาพิจัย  คณะครุศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 219  นางสาวรตนพร เกิดศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 220  นางสาวศิศิรา ผกากรอง  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 221  นางสาวอนงค์นาฏ ช่อผูก  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 222  นางสาวเปรมิกา ตุดเอียด  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 223  นายอัจฉริยะ คงทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 224  นางสาวปรียานุช จักรมานนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 225  นางสาวฝากฝัน สุขเก้ือ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 226  นางสาววรินทร สกุลรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 227  นางสาวนนทิญา อยู่สูงเนิน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 228  นางสาวอรุณสิริ นาท่ม  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 229  นางสาวพาขวัญ ลาชโรจน์  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 230  นางสาวนัจญาวี ยุทธแสง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 231  นายธีรภัทร จิตรพิศาล  คณะครุศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 232  นางสาวกัลยวรรธน์ อ าวารี  คณะครุศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 13.00 น.

 233  นายนันทวัฒน์ ปรีชาชาญ  คณะครุศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 234  นางสาวมธุรส สุระทัด  คณะครุศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 235  นางสาวฉัตริน วินเกตุ  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 236  นางสาวศิริวรรณ แสงอ าไพ  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 237  นางสาวธารารัตน์ รักคง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 238  นายกิตติศักด์ิ สายวารี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 239  นายศักรินทร์ อยู่แก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 240  นายนัฐกิจ วังเสา  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.



วันท่ี เวลา

รายช่ือผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ประเภทรายใหม่

ย่ืนเอกสารค าขอกู้ยืม ณ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ระหว่างวันท่ี 18-23 กรกฎาคม 2562

ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล คณะ ช้ันปี

วันท าสัญญา ปีการศึกษา 2562

ณ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

 241  นางสาวจิตติมา ชูศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 242  นางสาวสมฤดี นวนนุ่ม  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 243  นางสาวณัฐชนน พิบูลย์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 244  นายเกียรติศักด์ิ รัตนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 245  นางสาววรนุช อินทร์แจ้ง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 246  นางสาวภัทราภรณ์ พงษ์เจริญ  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 247  นางสาวสุดารัตน์ ชูเมือง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 248  นายเอกราช คงแก้ว  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 249  นางสาวสุกัยย๊ะ เส็นทุ่ย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 250  นางสาวกาลัญญุตา หนูหมาด  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 251  นางสาวนิลาวัลย์ จิตณรง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 252  นางสาวสุไรยา เสมรึก  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 253  นางสาวกานต์ธิดา จันทรเกษ  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 254  นายณัฐรุธ เจะสา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 255  นายสิทธิชัย ไพฑูลย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 256  นางสาวเสาวลักษณ์ บุญรงค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 257  นางสาวสิริยา มีศรี  คณะวิทยาการจัดการ 2 5 ก.ย. 2562 14.00 น.

 258  นายพาศกร ใสสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 ก.ย. 2562 09.00 น.

 259  นางสาวศุภนันท์ ชูบุญศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 260  นางสาวธัญญารัตน์ เพชรเอียด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 261  นางสาวเบญจวรรณ อุไรงาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 262  นางสาวสุนิศา คงนคร  คณะครุศาสตร์ 2 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 263  นางสาววรัญญา จันทร์จูด  คณะครุศาสตร์ 2 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 264  นางสาวธัญญารัตน์ วัฒโณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 265  นางสาวนัสเหร๊าะ มากกลาย  คณะครุศาสตร์ 2 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 266  นางสาวทักษิณา จินดาวงค์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 267  นายวีรศักด์ิ สุวรรณวงศ์  คณะครุศาสตร์ 2 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 268  นางสาววาสิฏฐี จันทร์คง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 269  นางสาวศุภักษร ช่วยเน่ือง  คณะครุศาสตร์ 2 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 270  นางสาวอมราภรณ์ พรหมภักดี  คณะวิทยาการจัดการ 2 6 ก.ย. 2562 09.00 น.



วันท่ี เวลา

รายช่ือผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ประเภทรายใหม่

ย่ืนเอกสารค าขอกู้ยืม ณ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ระหว่างวันท่ี 18-23 กรกฎาคม 2562

ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล คณะ ช้ันปี

วันท าสัญญา ปีการศึกษา 2562

ณ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

 271  นางสาวศิริพร ทองจันทร์  คณะวิทยาการจัดการ 2 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 272  นางสาวเจนจิรา คงอินทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 273  นางสาวขวัญชนก ศรีสมัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 274  นางสาวอุบลวรรณ แซ่ล้ิม  คณะวิทยาการจัดการ 3 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 275  นางสาวนพมาศ หนูสังข์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 276  นางสาวอทิตยา นพพิบูลย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 277  นายนพรัตน์ เดชรักษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 278  นายนิรวิทย์ ใยบุรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 279  นายนลธวัช จ ามี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 280  นางสาวหทัยวรรณ หนูคง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 281  นางสาวศศิมาภรณ์ อักษรน า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 282  นางสาวจุฑารัตน์ ธานีรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 6 ก.ย. 2562 09.00 น.

 283  นายวรวิทย์ แสงพรหม  คณะวิทยาการจัดการ 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 284  นายกษิด์ิเดช อัยศูรย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 285  นางสาวสุทธิดา สมเขาใหญ่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 286  นางสาวปิยะธิดา จันทร์ศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 287  นายโชติพันธ์ จุรุวรรณ์  คณะครุศาสตร์ 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 288  นางสาววนัชพร รักษาแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 289  นายปุญญพัฒน์ นวลมุสิก  คณะครุศาสตร์ 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 290  นางสาวนิชานาถ คงผอม  คณะวิทยาการจัดการ 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 291  นางสาวฉวีวรรณ แซ่ซ่ัว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 292  นายอนันตชัย จูงศิริ  คณะวิทยาการจัดการ 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 293  นางสาวจารุวรรณ ทวีแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 294  นางสาวพรรณกาญจน์ บัวแสง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 295  นางสาวอารีรัตน์ เย็นท่ัว  คณะครุศาสตร์ 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 296  นายวงศ์วิวัฒน์ คงเพชร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 297  นางสาวณัฐวดี ธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 298  นางสาวสุภัสสรา ป้ันทอง  คณะครุศาสตร์ 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 299  นายณัฐวิทย์ เพ็ชรสีทอง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 300  นางสาวณัฐธิดา ไพโรจน์  คณะครุศาสตร์ 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.



วันท่ี เวลา

รายช่ือผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ประเภทรายใหม่

ย่ืนเอกสารค าขอกู้ยืม ณ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ระหว่างวันท่ี 18-23 กรกฎาคม 2562

ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล คณะ ช้ันปี

วันท าสัญญา ปีการศึกษา 2562

ณ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

 301  นายพันธวิศ หะยีหวันเหยง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 302  นางสาวมูเทียร่า อูมาแง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 303  นางสาวอทิตติญา อาลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 304  นางสาวสุภธิณี หีดเสน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 6 ก.ย. 2562 10.00 น.

 305  นายอานนท์ สุขทอง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 6 ก.ย. 2562 10.00 น.


