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1 623030233-7 นางสาว ธัญญาลักษณ์ กิจไธสง คณะเกษตรศาสตร์ 12,000.00 - 
2 623030330-9 นางสาว ชลธิชา สอนสังข์ คณะเกษตรศาสตร์ 12,000.00 - 
3 623030347-2 นางสาว อภิญญา แสงสุด คณะเกษตรศาสตร์ 12,000.00 - 
4 623030364-2 นาย กิตติศักด์ิ ปรีประเสริฐ คณะเกษตรศาสตร์ 12,000.00 - 
5 623030457-5 นางสาว ภัทรพร ปุ้มประเสริฐ คณะเกษตรศาสตร์ 12,000.00 - 
6 623030467-2 นางสาว อภิสรา อุ่นผาง คณะเกษตรศาสตร์ 12,000.00 - 
7 623030509-3 นางสาว จันทร์จิรา อรรคฮาต คณะเกษตรศาสตร์ 12,000.00 - 
8 633030192-6 นาย กฤษฏา วงษ์ปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ 12,000.00 - 
9 633030430-6 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ภูมี คณะเกษตรศาสตร์ 12,000.00 - 
10 633030480-1 นางสาว หทัยกาญจน์ วงศ์ท่าเลิศ คณะเกษตรศาสตร์ 12,000.00 - 
11 633030501-9 นางสาว นฤมล แฝงเมืองคุก คณะเกษตรศาสตร์ 12,000.00 - 
12 633030509-3 นางสาว จริยา หลุนบูชา คณะเกษตรศาสตร์ 12,000.00 - 
13 633030545-9 นางสาว พาณินี สุทธิทิพย์ คณะเกษตรศาสตร์ 12,000.00 - 
14 643030281-8 นาย ธันยา อบอุ่น คณะเกษตรศาสตร์ 12,000.00 - 
15 643030368-6 นางสาว วิชชุดา บุตรศรี คณะเกษตรศาสตร์ 12,000.00 - 
16 643030466-6 นางสาว ปิยะวรรณ์ งอยจันทร์ศรี คณะเกษตรศาสตร์ 12,000.00 - 
17 643030507-8 นางสาว เฟ่ืองฟ้า แสงจันทร์ คณะเกษตรศาสตร์ 12,000.00 - 
18 613130047-6 นาย นิติพัฒน์ เรืองธนานุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 50,000.00 - 
19 633130044-4 นาย พิเชษฐ แดงนา คณะทันตแพทยศาสตร์ 50,000.00 - 
20 643130017-8 นางสาว ปุณณนัดดา ศิริ คณะทันตแพทยศาสตร์ 50,000.00 - 
21 623090153-9 นางสาว มลิวัลย์ ศรีหานนท์ คณะเทคนิคการแพทย์ 18,000.00 - 
22 643090067-4 นางสาว สิริวรัญญา กุลจรัสประเสริฐ คณะเทคนิคการแพทย์ 18,000.00 - 
23 613160141-6 นางสาว อาทิตยา มนต์กล้า คณะเทคโนโลยี 12,000.00 - 
24 623160004-7 นางสาว ธัญจิรา อินทราราม คณะเทคโนโลยี 12,000.00 - 
25 633160116-7 นางสาว รัชฎากร ปัตตายะโส คณะเทคโนโลยี 12,000.00 - 
26 633160194-7 นางสาว ปฐมพร อินทะภูมิ คณะเทคโนโลยี 12,000.00 - 
27 643160090-0 นาย วุฒิพงษ์ บุญเพศ คณะเทคโนโลยี 12,000.00 - 
28 613270483-5 นางสาว อังชนาภรณ์ โมในยกุล คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
29 623270048-4 นางสาว ธีรวรรณ เพ็งเก่ง คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
30 623270192-7 นางสาว เกวลิน จันทร์ประสิทธ์ิ คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
31 623270475-5 นางสาว ชนิกานต์ ภูครองนาค คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
32 623270502-8 นางสาว ฐาปนี พันธ์ุหล้า คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
33 623270816-5 นางสาว ศุภคณางค์ ชนพิมาย คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
34 623270855-5 นางสาว สุมาศตรา กันหาเขียว คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
35 623270887-2 นางสาว อริศรา เพ่ิมกลาง คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
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36 633270034-6 นางสาว จิรนันท์ ศรีวงษ์แสง คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
37 633270127-9 นางสาว ธนภรณ์ ภูธรรมะ คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
38 633270277-0 นาย ฉัตรมงคล ไชยศรี คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
39 633270288-5 นางสาว ณัฐพร ก่อศรีพิทักษ์กุล คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
40 633270333-6 นางสาว รมิดา วงศ์สรจักร คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
41 633270356-4 นางสาว สวรส ยงค์ค าชา คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
42 633270364-5 นางสาว โสภิดา ขันทอง คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
43 633270571-0 นางสาว วราภรณ์ ไกรจันดา คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
44 633270608-3 นางสาว สุนันทา ทรัยกูล คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
45 643270095-7 นางสาว กัญญารัตน์ ทุมเทียง คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
46 643270423-6 นาย ณพล ทองอาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
47 643270640-8 นางสาว อธิชา เรืองโรจน์ คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
48 643270645-8 นางสาว อริศรา ศรีเกาะ คณะนิติศาสตร์ 18,000.00 - 
49 623210285-6 นางสาว กุลนัท มะลีพุ่มพรรณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15,000.00 - 
50 623210356-9 นางสาว ปกฉัตร ประสงค์สุข คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15,000.00 - 
51 623210428-0 นางสาว พิชญา โอนแก้ว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15,000.00 - 
52 633210010-6 นาย สรธัญ ก่ิงชุม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15,000.00 - 
53 633210228-9 นางสาว ภัชรา ทองบุญเกิด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15,000.00 - 
54 633210241-7 นางสาว ศิรินญา ช่องวารินทร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15,000.00 - 
55 633210364-1 นางสาว รุ่งฟ้า ออง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15,000.00 - 
56 633210597-8 นาย ทศทิศ บรรเรืองทอง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15,000.00 - 
57 633210613-6 นางสาว ศิริกัลญา ทันช่ืน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15,000.00 - 
58 633210724-7 นางสาว ชยาภรณ์ ฆารชม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15,000.00 - 
59 643210267-0 นางสาว ชลันธร หวานแท้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15,000.00 - 
60 643210848-0 นางสาว ฐานิตา มาฆะสิทธ์ิ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15,000.00 - 
61 633060012-6 นาย เกริกฤทธ์ิ พร้อมจะบก คณะพยาบาลศาสตร์ 18,000.00 - 
62 633060078-6 นางสาว ภูมรินทร์ ใจงาม คณะพยาบาลศาสตร์ 18,000.00 - 
63 633060085-9 นางสาว วราลักษณ์ คล้ายล าเจียก คณะพยาบาลศาสตร์ 18,000.00 - 
64 613070118-2 นาย ธีรพล สิงห์ฉลาด คณะแพทยศาสตร์ 18,000.00 - 
65 613070170-0 นาย รัชพล วริศเมธานนท์ คณะแพทยศาสตร์ 18,000.00 - 
66 643070125-8 นาย อุดมศักด์ิ ป่ันกลาง คณะแพทยศาสตร์ 18,000.00 - 
67 643070325-0 นางสาว เพ็ญนภา เพ็งพลา คณะแพทยศาสตร์ 18,000.00 - 
68 603150152-6 นางสาว ปิยมาวดี สุทธหลวง คณะเภสัชศาสตร์ 45,000.00 - 
69 613150097-9 นางสาว ณัฐชญา แคนลา คณะเภสัชศาสตร์ 18,000.00 - 
70 613150187-8 นางสาว วรินทร ทูลธรรม คณะเภสัชศาสตร์ 35,000.00 - 
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71 623150187-9 นาย พงศกร บาบุญ คณะเภสัชศาสตร์ 45,000.00 - 
72 633150086-6 นางสาว กานต์ธีรา ศรีพลลา คณะเภสัชศาสตร์ 35,000.00 - 
73 623080001-8 นางสาว กนก จารุบลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
74 623080099-5 นางสาว จริยา จันทะวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
75 623080130-7 นางสาว วรัญญา อุ่นจันที คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
76 623080211-7 นางสาว ณิชกานต์ พรมลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
77 623080418-5 นางสาว ปริญญภัทร บุญญาพิจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
78 623080454-1 นางสาว ทิพย์ณรินทร์ เผือกโสภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
79 623080484-2 นางสาว กาญจนา ไชยโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
80 623080629-2 นางสาว กมลทิพย์ เช้ือตาอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
81 633080052-2 นางสาว อวัสดา เหล่านายอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
82 633080085-7 นางสาว สุธาภรณ์ ฉายะยันต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
83 633080280-9 นางสาวธนารีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
84 633080331-8 นาย วัชรินทร์ ขันติวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
85 633080678-0 นางสาว ชลธร รักพินิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
86 633080691-8 นางสาว แพรวพรรณ แก่นสันเทียะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
87 643080096-3 นางสาว รุจิราพร สิทธิเสือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15,000.00 - 
88 643080153-7 นางสาว เจษฎาภรณ์ สุทธิประภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
89 643080167-6 นางสาว อรปรีญา ถวิลผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
90 643080206-2 นางสาว กัญชพร จันทอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
91 643080718-5 นางสาว กัญญารัตน์ เถ่ือนหงษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
92 643080825-4 นางสาว ธัญญลักษณ์ ยศมีบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 - 
93 613021145-8 นางสาว กัญญารัตน์ อุดทะกะ คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
94 623020274-9 นาย ธีรวัช น้อยไชย คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
95 623020325-8 นางสาว ชุติมา ทุมมาวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
96 623020521-8 นางสาว ณิชากร ไชยสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
97 623020560-8 นาย ธนากร วันแรก คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
98 623021230-7 นางสาว สุตานันท์ อรัญศรี คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
99 633020224-5 นางสาว อาทิตยา ภูมีแสง คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
100 633020477-6 นางสาว มณฑกาญจน์ จงประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
101 633020517-0 นางสาว ชนกานต์ สว่างดาว คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
102 633020751-2 นางสาว สุจิตรา พุทธเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
103 633020897-4 นางสาว ณรินธร เคนศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
104 633020909-3 นาย สุธิพงษ์ วงษาณา คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
105 633021024-8 นางสาว ศิริขวัญ บุญศรี คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
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106 633021324-7 นาย ขวัญชัย อังคณิต คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
107 643020091-9 นางสาว ลัคณา แก้วพรม คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
108 643020199-9 นาย ธีรวัต ทิพพร คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
109 643020315-3 นาย ธนวัฒน์ สีล าดวน คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
110 643020522-8 นาย ศิริโชค ศิริวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
111 643020957-3 นาย อัฐพล ช านาญ คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
112 643021003-7 นาย พงษ์พิสุทธ์ิ ดีแป้น คณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00 - 
113 623040031-3 นาย ดนุพร ชัยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000.00 - 
114 623040110-7 นาย ทีปกร ปัญญามี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000.00 - 
115 633040039-8 นาย ระพีพัฒน์ ค ามา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000.00 - 
116 633040110-8 นางสาว ศิริวรรณ บุญสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000.00 - 
117 633040143-3 นางสาว กนกพร เลาหพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000.00 - 
118 633040198-8 นาย นพดล แก้วขัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 35,000.00 10,000 
119 633040233-2 นาย อานัส อ่อนสะเดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 35,000.00 10,000 
120 633040749-7 นางสาว พีรดา นิลใบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 35,000.00 10,000 
121 643040032-3 นาย ภูรินท์ ลือวันค า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 30,000.00 - 
122 643040113-3 นาย วินัย สิงขรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000.00 - 
123 643040549-6 นางสาว กุลณัฐ ประจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 35,000.00 10,000 
124 643040584-4 นางสาว กุลนิษฐ์ สุขเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 35,000.00 10,000 
125 643040644-2 นาย ปิยวิทย์ สุวรรณปัฏนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 30,000.00 - 
126 643040761-8 นาย พลากร พันธ์สมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000.00 - 
127 643040765-0 นางสาว วีรยา ชลศฤงคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000.00 - 
128 643040816-9 นางสาว สโรชา โพธ์ิชัยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 35,000.00 10,000 
129 643040820-0 นาย อานนท์ สุขมารมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000.00 - 
130 623220097-1 นาย วีระชัย ศรีแสง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000.00 - 
131 623220119-7 นางสาว สุวิมล ลีทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000.00 - 
132 623220135-9 นางสาว เกษฎาภรณ์ สิงห์มหา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000.00 - 
133 623220136-7 นาย คุณากร จันทรทัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000.00 - 
134 623220142-2 นางสาว พิทยารัตน์ กุลจันทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000.00 - 
135 623220147-2 นาย วีรกานต์ โพธิวัฒน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000.00 - 
136 623220243-6 นาย วัชระพล ถนอมสัตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000.00 - 
137 633220117-2 นาย ภัทรภณ น้อยเขียว คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000.00 - 
138 633220121-1 นาย อิทธิพล แสงจันทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000.00 - 
139 633220210-2 นาย ธีรพงศ์ พรหมเมตตา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000.00 - 
140 643220018-5 นาย ธนวัฒน์ วงค าจันทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000.00 - 
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141 643220071-1 นาย วรรณกร ไตรสุธา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000.00 - 
142 643220076-1 นาย ชัยเสรี ม่ันทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000.00 - 
143 643220113-1 นาย เจษฏาบดี กากเพชร คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000.00 - 
144 643220126-2 นางสาว พรภิมล บุญบรรลุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000.00 - 
145 643220132-7 นางสาว รัศม์ิลภัส พิชิตชัยธน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000.00 - 
146 603050223-6 นางสาว รังสินา จันลา คณะศึกษาศาสตร์ 10,000.00 - 
147 613050104-5 นางสาว ปรินดา อัครสรากูล คณะศึกษาศาสตร์ 10,000.00 - 
148 613050139-6 นางสาว ปรีญานันท์ บัวจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ 10,000.00 - 
149 613050306-3 นางสาว วิยดา เศษรักษา คณะศึกษาศาสตร์ 10,000.00 - 
150 613050332-2 นางสาว จันทร์จิรา ภู่มณี คณะศึกษาศาสตร์ 25,000.00 9,500 
151 623050028-6 นาย อภิสิทธ์ิ พจน์ขุนทด คณะศึกษาศาสตร์ 10,000.00 - 
152 623050210-7 นางสาว พัชรศรี แสงชาติ คณะศึกษาศาสตร์ 10,000.00 - 
153 633050007-5 นาย ชณชล หม่ันคง คณะศึกษาศาสตร์ 10,000.00 - 
154 633050120-9 นาย สรารัญ สิงห์เสนา คณะศึกษาศาสตร์ 10,000.00 - 
155 633050124-1 นาย อดิเทพ แก้วพรหม คณะศึกษาศาสตร์ 10,000.00 - 
156 633050127-5 นาย อ าพันธ์ยุทธ เหนือโพธ์ิทอง คณะศึกษาศาสตร์ 10,000.00 - 
157 633050360-9 นางสาว เกวลี บรรณสาร คณะศึกษาศาสตร์ 25,000.00 - 
158 643050178-9 นาย ธนัช ศิวนาถภูธน คณะศึกษาศาสตร์ 10,000.00 - 
159 643050190-9 นาย วิศรุจน์ บุญเกิด คณะศึกษาศาสตร์ 10,000.00 - 
160 643050370-7 นาย ชินกฤต ดวงดี คณะศึกษาศาสตร์ 10,000.00 - 
161 643050429-0 นางสาว ชลธิชา แสงสูง คณะศึกษาศาสตร์ 10,000.00 - 
162 643050437-1 นางสาว กาญจน์นัฐฐา ธนากุลกิตติรัฐ คณะศึกษาศาสตร์ 25,000.00 5,000 
163 643050550-5 นางสาว กุสุมา ก่อประศาสน์วิทย์ คณะศึกษาศาสตร์ 10,000.00 - 
164 633320099-1 นาย ทักษ์ดนัย สารวัน คณะเศรษฐศาสตร์ 25,000.00 - 
165 643320138-8 นางสาว รัตนากร แซ่จัง คณะเศรษฐศาสตร์ 25,000.00 - 
166 633200029-1 นางสาว ธิดาภรณ์ กิจไธสง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18,000.00 - 
167 633200060-7 นางสาว ปุณยาพร บรรดาศักด์ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18,000.00 - 
168 643200029-2 นาย สุทธิพงค์ คามทิตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18,000.00 - 
169 643200075-5 นางสาว เขมจิรา ศรีแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18,000.00 - 
170 623410008-8 นาย พุฒิพงศ์ สักแสน คณะสหวิทยาการ 12,000.00 - 
171 623420022-8 นางสาว ชลลดา พูลสวัสด์ิ คณะสหวิทยาการ 10,000.00 - 
172 623430022-2 นางสาว สุธิดา จันทะเสน คณะสหวิทยาการ 15,000.00 - 
173 623430088-2 นางสาว วันวิสาห์ มุทุตา คณะสหวิทยาการ 15,000.00 - 
174 633410006-3 นาย คเชนทร์ จันทเกษ คณะสหวิทยาการ 12,000.00 - 
175 633420095-2 นางสาว วนิดา อินทะวงศ์ คณะสหวิทยาการ 10,000.00 - 
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176 643450032-9 นาย อรรถนนท์ จุลฑา คณะสหวิทยาการ 10,000.00 - 
177 643450226-6 นางสาว นันทกานต์ ธีระนันทกุล คณะสหวิทยาการ 10,000.00 - 
178 643450263-0 นางสาว สุดาวดี เภสัชชะ คณะสหวิทยาการ 12,000.00 - 
179 643450486-0 นางสาว กัญญาวีร์ อินอ่อน คณะสหวิทยาการ 10,000.00 - 
180 643450545-0 นางสาว อัญธิชา น้ าดอกไม้ คณะสหวิทยาการ 15,000.00 - 
181 643450737-1 นางสาว นฤสา แก่นกระโทก คณะสหวิทยาการ 15,000.00 - 
182 603180122-7 นางสาว ปทิตตา อาชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18,000.00 - 
183 633180073-7 นางสาว อธิชา ไชยวุฒิ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 35,000.00 - 
184 623020039-9 นาย สุรชา สีลาอาสน์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 12,000.00 - 
185 623021078-4 นางสาว ปนัดดา พระสว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 30,000.00 - 
186 623021109-9 นาย นิติกร นิลทร วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 30,000.00 - 
187 633020114-2 นาย ณกฤช ทรัพย์สิน วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 12,000.00 - 
188 633020136-2 นาย สิรภพ รุขะจี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 12,000.00 - 
189 633020276-6 นาย เสกสรรค์ พลวิเศษ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 12,000.00 - 
190 633020284-7 นาย กิตติศักด์ิ เขมะวงศ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 12,000.00 - 
191 633020287-1 นาย ครองพล หาญสมบัติ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 12,000.00 - 
192 633020300-5 นาย ธีระศักด์ิ ดวงดาวพารัมย์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 12,000.00 - 
193 633020408-5 นาย พงศธร โงนมณี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 12,000.00 - 
194 633021131-7 นางสาว ดวงหทัย สิงห์เจริญ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 30,000.00 - 
195 633021258-3 นางสาว รมณีย์ ทุมสิทธ์ิ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 30,000.00 - 
196 643021284-3 นาย ดลลชา อาษาพนม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 30,000.00 - 
197 633280221-1 นาย ธนานันท์ สุเมธีทวีวุฒิ วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน 28,000.00 - 
198 643280049-8 นางสาว กมลรัตน์ ธินารัตน์ วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน 25,000.00 3,000 
199 643280095-1 นางสาว จินดารัตน์ อาจวงษ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน 25,000.00 3,000 
200 643280159-1 นางสาว ฐิติวัลค์ บุญโส วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน 28,000.00 - 
201 643280188-4 นางสาว อาภาศิริ บุญสอาด วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน 28,000.00 - 
202 643280214-9 นาย ณภัทร สีลา วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน 28,000.00 - 
203 633290161-7 นางสาว อตินุช ก าพุดเช้ือ วิทยาลัยนานาชาติ 25,000.00 15,000 
204 633290214-2 นางสาว พรปวีณ์ จ าปาหอม วิทยาลัยนานาชาติ 25,000.00 15,000 
205 643290167-6 นาย พจน์ชสิทธ์ิ ราชพัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติ 25,000.00 15,000 
206 643290175-7 นาย ศิรชัช กันทะวงค์ วิทยาลัยนานาชาติ 25,000.00 15,000 
207 643290319-9 นาย พีระพงศ์ สร้อยสมุทร วิทยาลัยนานาชาติ 25,000.00 15,000 
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