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  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา มทส.ศักยบัณฑิต 
พ.ศ.2561  ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา “มทส.ศักยบัณฑิต” ได้พิจารณาคัดเลือก
นักเรียนที่ยืนยันเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562 ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 8/2561  เรื่อง แต่งตั้ง       
รองอธิการบดี ลงวันที่ 29 กันยายน 2561และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 1594/2561  เรื่อง มอบ
อำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที ่ 29 กันยายน 2561  จึงประกาศรายชื่อผู ้ได้รับ
ทุนการศึกษา“มทส.ศักยบัณฑิต”ประจำปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี ้

ท่ี 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือ สำนักวิชา สาขาวิชา 

1 B6204945 นายอิทธิพล  สิงห์ประเสริฐ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 B6206970 นายธีรภัทร์  อ่อนดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช 

3 B6208219 นางสาวผกามาศ  อุทรัง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 

4 B6208332 นางสาวกัลยาณี  เปียพา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 

5 B6209759 นางสาวภัคพิชา  ศรีสัตย์รสนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

6 B6209827 นายพนธกานต์  ไชยมงคล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

7 B6209964 นางสาวสุปวีณ์  สมพาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

8 B6210083 นางสาวรัชดาภรณ์  ปานสันเทียะ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช 

9 B6210090 นางสาวธัญลักษณ์  เจียกกลาง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางสัตว์ 

10 B6210113 นายจักรภัทร  แสนสันเทียะ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางสัตว์ 

11 B6210120 นางสาวกนกวรรณ  นาคสระน้อย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร 
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ท่ี 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือ สำนักวิชา สาขาวิชา 

12 B6210144 นางสาวเมสิน ี ชัยโคกสูง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 

13 B6210151 นางสาวณัฐวรรณ  นาคขุนทด สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 

14 B6210168 นางสาวธมลวรรณ  อุ่นผาง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 

15 B6210199 นางสาวบุษบา  ผลเหลือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 

16 B6210205 นางสาวเยาวลักษณ์  สุวรรณศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 

17 B6210328 นางสาวอาทิตยา  เขื่อนคำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

18 B6210427 นางสาวฐิตาภรณ์  บำเหน็จพันธุ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

19 B6210489 นายจิรายุทธ  สอนศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต 

20 B6210496 นางสาวจิดาภา  ยุทธนาปกรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต 

21 B6210502 นางสาวปุณยวีย์  ลีลาเจริญชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต 

22 B6210519 นางสาวกมลชนก  พรมจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่ง 

23 B6210526 นายกันตพิชญ์  แพงดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

24 B6210533 นางสาวรินรดา  วัฒนชนสรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

25 B6210540 นายชินาธิป  ชนะราวี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

26 B6210557 นางสาวนิตยา  สุภาพ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

27 B6210564 นายภัทรพงษ์  พิมหอม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

28 B6210571 นายอภิสิทธิ ์ สะโมรส สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

29 B6210588 นายวัชรพล  ชารีราษฎร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

30 B6210595 นางสาวสุทราวดี  เพ็งโคตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี 

31 B6210601 นางสาวณัฐนันท์  รักอาชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี 

32 B6210618 นางสาวชาครีญา  สันทัดกลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี 

33 B6210625 นายฉลอง  อินทร์โสม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี 

34 B6210632 นายธัชพล  จันทกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 

35 B6210649 นางสาวปิยธิดา  บุดด ี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 

36 B6210656 นางสาวศศิภา  ศักดิ์เสริมเกียรติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมธรณี 

37 B6210663 นายมังกร  ส่งเสริม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมธรณี 

38 B6210670 นางสาวสุธาสินี  ยาหย ี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมปิโตรเลียมและ
เทคโนโลยีธรณี 

39 B6210687 นางสาวกัญญาวีร ์ สราคำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมปิโตรเลียมและ
เทคโนโลยีธรณี 
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รหัส

นักศึกษา 
ช่ือ สำนักวิชา สาขาวิชา 

40 B6210694 นางสาวณิชาภัทร์  สีหานาม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมปิโตรเลียมและ
เทคโนโลยีธรณี 

41 B6210700 นางสาวปพิชญา  พิมพ์จันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมปิโตรเลียมและ
เทคโนโลยีธรณี 

42 B6210717 นางสาวธนาพร  เจริญสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมปิโตรเลียมและ
เทคโนโลยีธรณี 

43 B6210724 นายธาดาพงษ์  แข็งฉลาด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 

44 B6210731 นายวันพิชิตชัย  บุญขันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 

45 B6210748 นางสาวกิตติยา  ศรีธาตุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 

46 B6210755 นายปวิธ  สกลเกียรติขจร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 

47 B6210762 นายเทพปัญญา  เหมะธลุินทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 

48 B6210779 นายเมธิชัย  เทียมจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 

49 B6210786 นางสาวสุทธิดา  เอกอภิวงศกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 

50 B6210793 นางสาวจรัสพร  ภูมิกาล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 

51 B6210809 นางสาวชุติมา  ยลพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

52 B6210816 นางสาวณัฐณิชา  ทองจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

53 B6210823 
นางสาวปราณฬดา   
ชุมสาย ณ อยุธยา 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอากาศยาน 

54 B6210830 นางสาวฉศิรธา  ฉอสันเทียะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอากาศยาน 

55 B6210847 นายอนณพงษ ์ รีสันเทียะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอากาศยาน 

56 B6210854 นางสาวพัศพิชชา  ยังตรง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอากาศยาน 

57 B6210861 นายธีรพล  ระวังภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

58 B6210878 นางสาวณัฐกานต์  แสงยา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

59 B6210885 นางสาวจีรนันท์  โคกโพธ์ิ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช 

60 B6210892 นางสาวกชกร  ศรีโยวงค์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางสัตว์ 

61 B6210908 นางสาวณัฏฐณิชากาญจน์  อินทิยศ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร 

62 B6210915 นางสาวพิมพ์ภิกา  ปะหูปะปา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีการจัดการ 

63 B6210922 นางสาวทัฬห์กมล  อินทเกตุ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีการจัดการ 
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64 B6210939 นายพงษ์ธนวัฒน์  รุจีธีรกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีการจัดการ 

65 B6210946 นางสาวฟ้าใหม่  คงอรุณ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

66 B6210953 นางสาวพิณพัฒน ์ ผาโคตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) 

67 B6210960 นางสาวชนัญณิชา  อรุณเรือง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) 

68 B6210977 นางสาวกันตยา  มีกว้าน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) 

69 B6210984 นางสาวจรรยพร  โกฏิมนัสวนิชย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ 

70 B6210991 นายพรพุทธ  โสมาบุตร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ 

71 B6211004 นางสาวบุษบา  โอชารส สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 

72 B6211011 นายศุภวิชญ ์ จังตระกูล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

73 B6211103 นายณัฐดนัย  ศรีอภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

74 B6213299 นางสาวพิชญากร  เพ็ชรขำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

75 B6213770 นายปรเมศร ์ เปรื่องการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

76 B6213909 นางสาวกชกร  บุญกลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

77 B6214685 นางสาวสุพัตรา  ชัยมงคล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

78 B6215385 นายวงศธร  ทองเกลียว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

79 B6215903 นางสาวพิมพิศา  ตามตะคุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

80 B6216139 นายธโนดม  โชติบำรุงพงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

81 B6216238 นางสาววริศรา  กล้าพระจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

82 B6217044 นายสวราชย์  ชะวางกลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

83 B6218409 นางสาวกชกร  ไมตรีจร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

84 B6220297 นายนคร  ศรีสรรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

85 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี  เจ๊ะสอเหาะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

86 B6220815 นางสาวปวีณรัตน ์ พิชิตหิรัญกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

87 B6221232 นางสาวปัณฑิตา  เนานะมะบัติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

88 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์  กลั่นหมอ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

89 B6222024 นายพีรณัฐ  กำลังเหลือ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

90 B6222055 นายพุฒิพงษ ์ เมรุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 
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รหัส

นักศึกษา 
ช่ือ สำนักวิชา สาขาวิชา 

91 B6225001 นายธีระภัทร  วงค์หาริมาตย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

92 B6225056 นายศิวานา  จุไรวรรณสุทธิ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

93 B6225353 นางสาวน้ำฟ้า  ทองสันเทียะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

94 B6227425 นางสาวเกวลิน  พลเตชะ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางสัตว์ 

95 B6227623 นายสุรเกียรติ  เนตรวงษ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

96 B6228248 นายณัฐพงศ์  แสงวิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

97 B6228279 นายกิ่งศักดิ์  มหิงษาเดช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

98 B6228835 นายสุรสีห ์ จิรวิภาพันธุ์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 

99 B6229993 นางสาวธัญวรัตน ์ บุญเกิด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

100 B6230449 นายเทพพรชัย  หอมใจมั่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขา 

101 B6233020 นางสาวชรินรัตน ์ ชาติสง่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 

102 B6233075 นางสาวศิริลักษณ์  รัตนวงค์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 

103 B6233754 นายนัสร ี ดือราแม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
(หลักสูตรสหวิทยาการ) 

104 B6209643 นางสาวปุญยานุช  นันท์จันทึก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

105 B6207762 นางสาว  สุวิชาดา  แสนทวีสุข สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร 
 

นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นจะได้รับทุนการศึกษา โดยมีประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับระยะเวลา    
ที ่ ได ้ ร ับทุน และ การสิ ้นสุดสภาพการรับทุน ตามประกาศฯ  เรื ่ อง  หลัก เกณฑ์การให้ทุนการศึกษา        
มทส.ศักยบัณฑิต พ.ศ.2561 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    9    สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี) 
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศษิย์เก่าสัมพันธ์ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 

 


