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STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Lớp 
Số tiền được 

giảm 
Tên Đối Tượng 

1 K124020273 LƢU HOÀNG ANH 01/09/1993 K12402B  
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề 

2 K144071027 Phạm Thiên Trúc 01/03/1996 K14407  
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề 

3 K154010056 Nguyễn Nguyễn Minh Tân 05/02/1997 K15401  
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề 

4 K154020137 Huỳnh Thanh Phong 26/06/1997 K15402  
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề 

5 K154030235 Trần Thị Thu Hà 01/01/1997 K15403  
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề 

6 K154090930 Huỳnh Đỗ Thanh Tú 24/07/1997 K15409  
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề 

7 K154090965 Nguyễn Anh Quốc 11/07/1996 K15409C  
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề 

8 K155011190 Võ Thị Thu Thảo 30/10/1997 K15501  
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề 

9 K155011535 Lê Hữu Thiên 04/05/1996 K15501  
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề 

10 K164010026 Võ Duy Khánh 09/03/1998 K16401  
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề 

11 K164091340 Hồ Thị Thùy Linh 27/09/1998 K16409C  
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề 

12 K174040415 Nguyễn Đắc Toại 29/08/1999 K17404  
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề 
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Tên Đối Tượng 

1 K134020127 ĐÀM VĂN HÙNG 23/03/1994 K13402  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

2 K134030343 TRẦN CHÍ THIÊN 13/06/1995 K13403  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

3 K134040457 PHẠM THÚY NGA 19/08/1995 K13402C  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

4 K134040519 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 20/09/1995 K13404  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

5 K134060645 TRẦN HẢI BÌNH 19/01/1995 K13406  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

6 K134060649 VŨ HẢI DƢƠNG 25/12/1994 K13406  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

7 K135011271 ĐỖ THÀNH TRUNG 09/06/1995 K13501  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

8 K144021966 Ma Thị Hƣơng 22/09/1995 K14402  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

9 K144030385 Dƣơng Thị Thúy Ngọc 20/06/1996 K14403  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

10 K144040437 Nguyễn Thị Minh ánh 02/11/1996 K14404  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

11 K144040499 Nguyễn Thị Lành 17/01/1996 K14404  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

12 K144060753 Trần Hiệp Hòa 27/07/1996 K14406  Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nƣơng tựa 

13 K144070857 Lê Mai Cƣờng 11/11/1995 K14407  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

14 K144070983 Nguyễn Xuân Thanh 20/03/1996 K14407  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

15 K144081096 Nguyễn Ngọc Phƣơng Mai 02/08/1996 K14408C  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

16 K145011590 Nguyễn Thị Thủy Tiên 27/06/1996 K14501  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

17 K145011965 Lữ Thị Dƣơng Hƣơng 30/10/1995 K14501  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 



18 K145021642 Dƣơng Thị Hải Hà 30/03/1996 K14502  Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nƣơng tựa 

19 K145021649 Hà Thị Hồng Hải 13/12/1996 K14502  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

20 K145021745 Nguyễn Thị Thanh Trâm 08/08/1996 K14502  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

21 K145031785 Bá Thị Đan 11/09/1994 K14503  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

22 K145031831 Lê Thị Cẩm Nhung 05/09/1996 K14503  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

23 K145031834 Phạm Quỳnh Nhƣ 05/08/1996 K14503  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

24 K145031977 Nông Thị Vân 19/09/1995 K14503  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

25 K145041943 Phạm Thị Nhƣ Trang 19/02/1996 K14504  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

26 K154010078 Hà Thế Việt 06/02/1997 K15401  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

27 K154020166 Ninh Việt Trí 12/01/1997 K15402  
Sinh viên là con của ngƣời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học. 

28 K154020207 Trịnh Thị Hà Thanh 06/07/1997 K15402C  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

29 K154020210 Trần Tuấn Thịnh 25/06/1997 K15402C  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

30 K154021510 Hà Thị Phƣơng Uyên 15/08/1996 K15402  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

31 K154030250 Nguyễn Văn Lâm 15/04/1993 K15403  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

32 K154030266 Hùng Thị Ý Nhƣ 18/06/1997 K15403  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

33 K154040306 Đặng Thị Diệu Ái 01/06/1997 K15404  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

34 K154040315 Phạm Chí Dũng 17/04/1997 K15404  Sinh viên là con của bệnh binh 

35 K154040337 Lê Thị Tuyết Lan 26/05/1997 K15404  Sinh viên là con của bệnh binh 

36 K154040356 Nguyễn Ngân Thủy Nguyên 20/06/1994 K15404  
Sinh viên là con của ngƣời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học. 

37 K154050470 Nguyễn Thị Hảo 04/04/1997 K15405  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

38 K154050473 Hồ Thị Thu Hiền 26/05/1997 K15405  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

39 K154050483 Lê Thị Thùy Linh 01/09/1997 K15405  
Sinh viên là con của ngƣời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học. 

40 K154050487 Bùi Châu Loan 21/08/1997 K15405  Sinh viên là con của bệnh binh 

41 K154050509 Phan Thị Thanh Sƣơng 10/10/1997 K15405  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

42 K154050523 Nguyễn Thị Thùy Trang 04/03/1997 K15405  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

43 K154060578 Hồ Phƣơng Thúy 16/10/1997 K15406  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

44 K154070621 Nguyễn Tiến Điệp 14/09/1997 K15407  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 



45 K154070649 Lê Thị Bích Mai 10/01/1997 K15407  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

46 K154070700 Phan Thị Xoan 04/06/1997 K15407  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

47 K154080755 Lê Trần Thùy Dƣơng 16/07/1997 K15408  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

48 K154080847 Nguyễn Huỳnh Viết Thụ 13/08/1997 K15408C  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

49 K154090908 Lê Thị Hoài Phƣơng 20/10/1997 K15409  
Sinh viên là con của ngƣời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học. 

50 K154100980 Ngô Ngọc Anh 12/02/1997 K15410  Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nƣơng tựa 

51 K155011191 Nguyễn Thị Nhƣ Thật 20/09/1997 K15501  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

52 K155011202 Đinh Quỳnh Trang 10/04/1997 K15501  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

53 K155011529 Đinh Thị Minh Hiếu 29/05/1996 K15501  Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nƣơng tựa 

54 K155011542 Hán Thị Mỹ Yến 20/10/1996 K15501  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

55 K155031354 Trƣơng Ngọc Diệp 26/11/1997 K15503  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

56 K155031367 Sầm Thị Hồng 13/11/1997 K15503  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

57 K155031382 Lê Thị Diễm My 04/02/1997 K15503  Sinh viên là con của bệnh binh 

58 K155031553 Đàm Thị Hằng Nga 10/11/1996 K15503  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

59 K155031555 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 22/10/1996 K15503  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

60 K155031560 Nông Thị Tuyết 10/07/1996 K15503  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

61 K155041490 Phan Thị Hồng Thƣơng 05/03/1997 K15504  Sinh viên là con của bệnh binh 

62 K164020258 Chu Thị Vân 21/12/1997 K16402  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

63 K164022108 NÔNG THỊ ÁNH NGUYỆT 19/02/1998 K16402  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

64 K164040480 Nguyễn Đăng Khoa 09/09/1998 K16404  Sinh viên là con của bệnh binh 

65 K164042180 THẬP THỊ TIÊN NỮ 02/06/1998 K16404  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

66 K164050704 Kim Thị Thanh Nhi 24/03/1998 K16405  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

67 K164050706 Hà Hồng Nhung 26/09/1998 K16405  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

68 K164050710 Quảng Thị Quỳnh Nhƣ 02/02/1997 K16405  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

69 K164050722 Lò Thị Hƣơng Thảo 30/06/1998 K16405  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

70 K164062268 LÝ THANH QUÂN 28/07/1997 K16406  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

71 K164070933 Nguyễn Trần Mỹ Tiên 28/11/1998 K16407  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

72 K164072315 VÕ THỊ NGỌC MỸ 22/08/1997 K16407  Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nƣơng tựa 



73 K164072329 HOÀNG BẢO QUỐC 26/03/1998 K16407  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

74 K164081110 Phan Thị Trang 26/09/1998 K16408  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

75 K164081139 Đặng Thị Kiều 26/04/1998 K16408C  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

76 K164091231 Y Khem Byă 10/02/1996 K16409  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

77 K164091342 Nguyễn Tiểu My 24/07/1998 K16409C  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

78 K164112461 HOÀNG THỊ THƢỜNG 01/03/1998 K16411  Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nƣơng tựa 

79 K165011641 Thẩm Thị Nga 17/10/1997 K16501  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

80 K165012493 ĐỖ TRUNG HIẾU 01/02/1998 K16501C  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

81 K165021722 Nông Thị Ánh 02/01/1997 K16502  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

82 K165021727 Lê Hồng Danh 01/03/1998 K16502  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

83 K165021813 Mai Đức Duy 25/02/1998 K16502C  
Sinh viên là con của ngƣời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học. 

84 K165021821 Mai Thị Ngọc Hiền 13/02/1998 K16502C  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

85 K165021849 Nguyễn Trần Uyên Thanh 23/07/1998 K16502C  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

86 K165031964 Nguyễn Bình Yến Thanh 24/01/1998 K16503C  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

87 K165042000 Nguyễn Thị Quỳnh Hƣơng 04/05/1998 K16504  Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nƣơng tựa 

88 K174020103 Nguyễn Thị Mỹ Linh 14/01/1998 K17402  Sinh viên là con của bệnh binh 

89 K174020153 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 10/12/1999 K17402  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

90 K174030262 Ngô Thị Thanh Trang 27/10/1999 K17403  
Sinh viên là con của ngƣời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học. 

91 K174040310 Lê Vũ Phƣơng Anh 01/01/1999 K17404  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

92 K174050538 Châu Quỳnh Nhƣ 22/02/1999 K17405  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

93 K174050545 Đoàn Thị Thanh Thanh 05/02/1999 K17405  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

94 K174050570 Nguyễn Thị Lan Hƣơng 28/09/1999 K17405C  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

95 K174060678 Lý Thị Hồng Thƣ 02/02/1999 K17406  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

96 K174080938 Phạm Đỗ Thanh Hải 17/04/1999 K17408C  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

97 K174091096 Trần Lan Hƣơng 28/01/1999 K17409C  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

98 K174091101 Lê Tuệ Mẫn 06/02/1999 K17409C  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

99 K174101146 Mỗ Thị Trà My 20/08/1999 K17410  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

100 K174101161 Châu Thanh 20/04/1998 K17410  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 



101 K174111296 Vũ Thị Hồng Điệp 15/12/1999 K17411C  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

102 K175011368 Lý Thị Nga 13/02/1999 K17501  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

103 K175011387 Hứa Thị Thu Thảo 01/01/1999 K17501  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

104 K175011390 Trà Thị Mỹ Thoa 19/08/1999 K17501  Sinh viên là con của bệnh binh 

105 K175021466 Nguyễn Duy Hà 02/01/1999 K17502  Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nƣơng tựa 

106 K175021499 Nguyễn Khánh Phƣơng 22/09/1999 K17502  
Sinh viên là con của ngƣời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học. 

107 K175041693 Nguyễn Thị Kim Anh 15/03/1999 K17504  Sinh viên là con của bệnh binh 

108 K175041712 Nguyễn Xuân Hƣng 05/01/1998 K17504  Sinh viên là con của bệnh binh 

109 K175041733 Trần Ngọc Phƣơng Quý 05/05/1999 K17504  Sinh viên là con của thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 
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STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Lớp 
Số tiền được 

giảm 
Tên Đối Tượng 

1 K134040474 KẢ NHỤI 06/09/1994 K13404  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

2 K134050595 TRẦN THỊ MỸ PHƢỢNG 19/10/1993 K13405  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

3 K134070773 BÙI TRIỀU ĐẠI 20/08/1995 K13407  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

4 K134070799 HOÀNG LÊ THANH HUYỀN 03/04/1994 K13407  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

5 K134080973 K` NGHIÊM 02/11/1994 K13408  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 



vùng có điều kiện kinh 

6 K135031444 HOÀNG THỊ PHƢƠNG DUNG 01/03/1993 K13503  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

7 K144050676 Thạch Thị Kiều My 04/05/1996 K14405  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

8 K144060796 Vạn Hữu Phƣớc 12/04/1996 K14406  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

9 K144081960 Nguyễn Thị Hà 20/08/1995 K14408  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

10 K145011972 Nông Thị Sảy 29/08/1995 K14501  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

11 K154040330 Nìm Cẩm Hoa 05/05/1997 K15412  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

12 K154050515 Lƣơng Hoàng Thị Thận 25/05/1997 K15405  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

13 K154050527 Sơn Minh Tuấn 13/10/1997 K15405  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

14 K154051512 H Yôm Buôn Krông 02/07/1996 K15405  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

15 K154051514 Phạm Thị Thủy 02/03/1996 K15405  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

16 K154060546 Triệu Thị Mai Huệ 15/09/1997 K15406  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

17 K154070654 Lò Thị Kim Ngân 14/07/1997 K15407  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

18 K154070667 Giang Nhƣ Quỳnh 11/04/1997 K15407  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

19 K154071519 Hoàng Thanh Tú 06/09/1996 K15407  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

20 K154091522 Mông Thị Chinh 07/07/1996 K15409  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

21 K154091526 Nông Đức Thắng 12/07/1996 K15409  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

22 K155011134 Trƣơng Hồng Minh Châu 19/09/1997 K15501  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

23 K155011173 Thiên Thị Bích Nha 30/07/1996 K15501  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 



vùng có điều kiện kinh 

24 K155011192 Vi Văn Thích 13/07/1997 K15501  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

25 K155011539 Ya  Uy 04/12/1996 K15501  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

26 K155011541 H' Yuly Buôn Yă 01/04/1996 K15501  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

27 K155021544 Ksor  H'Chi 28/06/1996 K15502  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

28 K155031396 H Lịch Niê 14/10/1997 K15503  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

29 K155031545 Lang Thị Lan Anh 02/05/1996 K15503  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

30 K155031547 Chamaléa  Cụ 27/06/1994 K15503  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

31 K155031548 Rcom H'Drim 29/12/1996 K15503  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

32 K155031549 Nay H' Khuya 16/07/1996 K15503  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

33 K155031551 Rah Lan H' Ly La 24/08/1995 K15503  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

34 K155031556 Hoàng Thị Tâm 28/11/1996 K15503  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

35 K155031558 Lữ Thị Tiệp 25/02/1996 K15503  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

36 K155031559 Đàng Thị Kim Trang 08/09/1996 K15503  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

37 K155031561 Khê Hồng Hải Yến 24/10/1995 K15503  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

38 K155041455 Đinh Trần Thu Lan 09/12/1997 K15504  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

39 K164012065 HỨA THỊ HỢP 24/04/1998 K16401  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

40 K164020098 Hoàng Thị Bích 20/08/1997 K16402  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

41 K164020101 Bá Thị Bích Chi 16/03/1997 K16402  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 



vùng có điều kiện kinh 

42 K164020105 Huỳnh Khánh Dung 09/12/1998 K16402  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

43 K164020109 Sô Thị Dƣỡng 30/05/1997 K16402  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

44 K164020169 Nguyễn Hà My 10/12/1998 K16402  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

45 K164020173 Hoàng Thị Thúy Na 21/05/1998 K16402  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

46 K164022112 HOÀNG THỊ LỆ QUYÊN 20/09/1998 K16402  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

47 K164091267 Phạm Thị Thu Nguyệt 25/03/1998 K16409  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

48 K165011594 Đàng Quốc Chí 19/08/1997 K16501  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

49 K165011653 Nguyễn Thị Kim Oanh 05/08/1997 K16501  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

50 K165031872 Đinh Thị Tuyết Hoa 03/09/1998 K16503  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

51 K165031876 Ka Hùi 27/06/1997 K16503  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

52 K165031911 Hoàng Thị Thơm 15/12/1997 K16503  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

53 K165031953 Nguyễn Văn Linh 26/01/1998 K16503C  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

54 K174010015 Thạch Sơn Hải 00/00/1999 K17401  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

55 K174010017 Lƣờng Thị Hiền 21/10/1999 K17401  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

56 K174020120 Nông Thị Hồng Nhung 29/10/1998 K17402  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

57 K174030247 Nguyễn Thị Kim Phƣợng 08/11/1998 K17403  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

58 K174040377 Thập Thị Yến Nhi 25/11/1998 K17404  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

59 K174050501 Nông Thị Diệp 29/05/1998 K17405  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 



vùng có điều kiện kinh 

60 K174070737 H' Duit Ayũn 26/01/1998 K17407  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

61 K174070791 Danh Hồng Thái 24/10/1998 K17407  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

62 K174111224 Vƣơng Ngọc Ánh 06/02/1999 K17411  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

63 K174111235 Bùi Minh Hằng 31/01/1999 K17411  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

64 K174111240 Linh Thị Huệ 19/05/1998 K17411  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

65 K174111278 Hoàng Thùy Trang 30/01/1999 K17411  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

66 K175011331 Huỳnh Lục Ngọc Anh 07/01/1998 K17501  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

67 K175011336 Thị Sà Don 01/06/1998 K17501  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

68 K175011345 Tou Nèh Hạnh Hà 21/01/1998 K17501  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

69 K175011355 Lê Mô Hờ Lành 22/02/1998 K17501  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

70 K175011362 Thông Luyện 28/06/1998 K17501  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

71 K175011369 Khê Thị Mỹ Ngân 25/02/1998 K17501  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

72 K175011379 Hứa Thị Nụ 15/03/1998 K17501  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

73 K175011380 Triệu Thị Oanh 09/10/1999 K17501  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

74 K175021560 Thị Sa Rây 15/01/1999 K17502C  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

75 K175031598 Y Du Buôn Krông 18/02/1997 K17503  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

76 K175031601 Hoàng Mã Lệ 01/07/1998 K17503  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 

77 K175031611 Y Mik Mlô 06/02/1995 K17503  Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 



vùng có điều kiện kinh 

78 K175031637 Nông Thị Bích Thu 05/11/1998 K17503  
Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít ngƣời) ở 

vùng có điều kiện kinh 
         

 

Tổng cộng: 78 SV 
 

       

      

TM. Hội đồng xét duyệt 
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