
รายชื่อนักศึกษาทีม่ีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ทุนค่าครองชีพรายเดือนฯ ปีการศึกษา 2564 หน้าที ่1

ล าดับที่ ประเภททุนการศึกษาที่นักศึกษาสมัคร รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกลุ ส านักวิชา สาขาวิชา
1 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B5713417 นายศุภักษร จปุะมาโท ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
2 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B5901845 นายภาสกร แบบพมิาย ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์                                           
3 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6002275 นายณัฐพนัธุ ์ศิริไพบูลย์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโลหการ                                              
4 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจนิัน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟา้                                               
5 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
6 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม                                         
7 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6102999 นายณัฐกจิ กนัทรัพย์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา                                                
8 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6108090 นายระพพีฒัน์ นัดเกษม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ                                           
9 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6108717 นางสาวอกัษรสวรรค์ บัวจมู ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งและโลจสิติกส์

10 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6109752 นายพทิักษ์ ปะภูชะเน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโลหการ                                              
11 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6112202 นางสาววราภรณ์ มาตรา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยธีรณี
12 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต
13 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมยานยนต์
14 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6114886 นางสาวกญัญาพชัร สมนึก ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี                                                
15 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6120061 นางสาวศิรภัสสร กลัุสนาม ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกฬีา
16 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6124410 นางสาวพชัราภา ปั่นสันเทียะ ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลิตพชื                                         
17 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมธรณี
18 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6136369 นางสาวพชิญดา นะพรรัมย์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม                                         
19 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6137847 นางสาวพรมณี อนิทมาส ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางสัตว์
20 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6200855 นางสาวอารียา เติมสุข ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยอีาหาร                                              
21 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6201180 นายพงศ์พรีะ แสงทับทิม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมยานยนต์
22 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6204983 นายจกัรพรรด์ิ วรรณวงค์ ส านักวิชาเทคโนโลยสัีงคม เทคโนโลยสีารสนเทศ
23 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6205522 นายอภิเชฏร์ ไพดี ส านักวิชาเทคโนโลยสัีงคม เทคโนโลยกีารจดัการ
24 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6208172 นางสาววิลาวัณย ์เขื่อนขนัธ์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยส่ิงแวดล้อม
25 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์                                           
26 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6215361 นางสาวศิริณญา จนัทร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอากาศยาน
27 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6221096 นางสาวขนิษฐา สุขอยู่ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม                                         
28 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6225957 นางสาวรัชชา เปร่ืองนา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ                                           
29 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6227340 นางสาวศศิกานต์ จนัทองสา ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลิตพชื                                         
30 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลิตพชื                                         
31 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6238407 นางสาวอนิทิรา ขาวผิว ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเซรามิก                                             
32 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6239145 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร                                               
33 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6300210 นายธีรภัทร ชยัวรรณ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา                                                
34 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6301996 นางสาวอมรรัตน์ ดอนไม้ไทร ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางสัตว์
35 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6311711 นางสาวเมริสา นาจาน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์                                           
36 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6325305 นางสาวพมิพล์ภัส พมิพพ์งษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี โครงการจดัรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยดิีจทิัลรูปใหม่
37 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6329037 นางสาวกาญจนาวรรณ ทองพนู ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชวีอนามัยและความปลอดภัย
38 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6335724 นางสาวธนิดา พละศักด์ื ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม                                           
39 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6336271 นางสาวน้ าผ้ึง แกว้เกดิ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพรีซิชั่น
40 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6337063 นางสาวกลัยาณี คุ้มเมือง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพรีซิชั่น
41 ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท B6432225 นายพงศธร แสงลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี โครงการจดัรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยดิีจทิัลรูปใหม่
42 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6001773 นายจติติพฒัน์ธิติ ไชยมาตย์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมธรณี
43 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพวิเตอร์                                         
44 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกดิเกล่ือน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโลหการ                                              
45 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟา้                                               
46 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6025045 นายจริวัฒน์ บัวผดุง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟา้                                               
47 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6027339 นายปิยพทัธ์ นันทบุตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟา้                                               
48 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6103224 นายศราวุธ กลุสุทธิ์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา                                                
49 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6104252 นายนิคม ค ายก ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิตอตัโนมัติและหุ่นยนต์
50 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมธรณี
51 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6104788 นางสาวสุภัสสรา จนัค า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
52 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอากาศยาน
53 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา                                                
54 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6108465 นายมนตรี นิลทับ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
55 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟา้                                               
56 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6111502 นางสาวอาทิตยต์ญา เพิม่พล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
57 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ                                           
58 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา                                                
59 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีท านอง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ                                           
60 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟา้                                               
61 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6113292 นางสาวอริสา ละว้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
62 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ                                           
63 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6114350 นางสาวกลัยาณี ศรีนาเมือง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเซรามิก                                             
64 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
65 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเซรามิก                                             
66 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6117665 นางสาวนันทภัค อทุัยพศิ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมธรณี
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67 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
68 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6119317 นางสาวอาริษา แกว้ประทุม ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี                                                        
69 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6119638 นางสาวกลุธิดา ผันกลาง ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ชวีวิทยา                                                    
70 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6122089 นายสุรชยั อาซิ ส านักวิชาเทคโนโลยสัีงคม เทคโนโลยสีารสนเทศ
71 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6125578 นางสาวทักษพร อายวุัฒน์ ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยอีาหาร                                              
72 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6125790 นางสาวพรรณวิภา หมายเหนี่ยวกลางส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยอีาหาร                                              
73 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6128319 นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูวิเศษ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยส่ิงแวดล้อม
74 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6129002 นางสาวสุเมรี ประเสริฐสังข์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
75 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6134952 นายศุภวิชญ ์ศุภพพิฒัน์กลุ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยส่ิงแวดล้อม
76 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6135782 นางสาวจริาภรณ์ กองกาสี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมธรณี
77 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6136109 นางสาวชติุกาญจน์ ด่านแกว้ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม                                         
78 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6200060 นางสาวเจษฎาพร สุโทวา ส านักวิชาเทคโนโลยสัีงคม เทคโนโลยสีารสนเทศ
79 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6200213 นายเจษฎา ชมูี ส านักวิชาเทคโนโลยสัีงคม เทคโนโลยกีารจดัการ
80 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6200268 นางสาวสุนิสา ออ่นศรี ส านักวิชาเทคโนโลยสัีงคม เทคโนโลยกีารจดัการ
81 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6201081 นายวรโชติ รุกขพนัธุ์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
82 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6201982 นายธนกร สุขกลุ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพวิเตอร์                                         
83 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา                                                
84 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6203467 นายชนกานต์ พมิพส์วย ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
85 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6203740 นายอนันตชยั กลับสูงเนิน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
86 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6205287 นางสาวศศิธร บุญตา ส านักวิชาเทคโนโลยสัีงคม เทคโนโลยกีารจดัการ
87 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6206574 นางสาวอรพมิพ ์สินปรุ ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลิตพชื                                         
88 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6207144 นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางสัตว์
89 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6210625 นายฉลอง อนิทร์โสม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี                                                
90 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6210885 นางสาวจรีนันท์ โคกโพธิ์ ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลิตพชื                                         
91 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6210922 นางสาวทัฬห์กมล อนิทเกตุ ส านักวิชาเทคโนโลยสัีงคม เทคโนโลยกีารจดัการ
92 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
93 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6214562 นายเฉลิมเกยีรติ คงกะพนั ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพวิเตอร์                                         
94 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6215088 นางสาวจนัทิมานันทน์ ยาวศิริ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมธรณี
95 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟา้                                               
96 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพวิเตอร์                                         
97 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชยั ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี                                                
98 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี                                                
99 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6220044 นางสาวปนัดดา เพง็พา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ                                           

100 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพวิเตอร์                                         
101 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6221249 นายธนภูมิ จนัทรแสน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา                                                
102 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6225520 นายคณิน วงษ์พพิฒัน์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอากาศยาน
103 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6226817 นายธนวัฒน์ ออ่นนางใย ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟา้                                               
104 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชวีอนามัยและความปลอดภัย
105 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชวีอนามัยและความปลอดภัย
106 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6232382 นางสาวอสิรีย ์พฒุโภควัต ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชวีอนามัยและความปลอดภัย
107 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6234089 นางสาวลักษมณ จนับุตรดี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพรีซิชั่น
108 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6234188 นายสิริดล เค้นชยัภูมิ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพรีซิชั่น
109 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6235659 นางสาวจริารัตน์ ทิมังกรู ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์
110 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6235666 นายบุญญศักด์ิ ทิมังกรู ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมยานยนต์
111 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6235741 นายณัลทวัฒน์ จนัทร์สองศรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา                                                
112 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ล่ืนกลาง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพรีซิชั่น
113 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6239060 นางสาวกญัญาภรณ์ อดุม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพรีซิชั่น
114 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6302191 นางสาวสุพรรษา คงเครือ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
115 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6302955 นายพชัรพล ปล้ืมมะลัง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต
116 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยบัศรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
117 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6304836 นางสาวหฤทัย แซ่ตัง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์
118 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6307783 นางสาวธัญพชิชา แขนสูงเนิน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
119 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6308704 นายทรงชยั มังตะคุ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
120 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6309008 นางสาวปิยธิดา โพธิษา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
121 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6312909 นางสาวอธิศปภา พลอ านวย ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ชวีวิทยา                                                    
122 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6317126 นางสาวเจนจริา ภู่เรือน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ                                           
123 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6318277 นายอนิรุต วรวิรุฬห์วงศ์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา                                                
124 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6319366 นางสาวณรตพร ศรีถาวร ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชวีอนามัยและความปลอดภัย
125 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6322472 นางสาวรัศมี เล่เหล่ียม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพวิเตอร์                                         
126 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6329969 นายอริยพล ซ่ือผาสุข ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
127 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6332433 นางสาวนฤมล ดวงราช ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
128 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6334123 นายศุภชยั พนิยงค์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา                                                
129 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6335250 นายศุภกร เสริมชื่อ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ
130 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6335250 นายศุภกร เสริมชื่อ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ
131 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6336844 นางสาวจฑุาทิพย ์แววสูงเนิน ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลิตพชื                                         
132 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6337179 นางสาวปรารถนา เว้นบาป ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพรีซิชั่น
133 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6337339 นางสาวธัญญารัตน์ ธนันโชติอนันต์ ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลิตพชื                                         



รายชื่อนักศึกษาทีม่ีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ทุนค่าครองชีพรายเดือนฯ ปีการศึกษา 2564 หน้าที ่3

134 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6337728 นายปริญญา ส าอางเนตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพรีซิชั่น
135 ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท B6237226 นายธนพล  ระลึก ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพรีซิชั่น


