
 

 

 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เร่ือง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนช่วยค่าครองชีพรายเดือน ส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

      
 

  ด้วยคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งพิเศษ ได้มีม ติ
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนช่วยค่าครองชีพรายเดือน   ส าหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์   
เ มื ่อ ว ัน ที ่ 1 1  ม ิถ ุน า ยน  2558   ร วมจ านวน  30  ทุน  ๆ  ละ  3 6 ,000  บาท  รวม เป ็น เ ง ินทั ้ง สิ ้น    
1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ดังรายชื่อนักศึกษาแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  ในการนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศทุกคน เข้าร่วมประชุมรับฟังค าชี้แจงการ   
ร ับท ุนก า รศ ึกษ า  ใ นว ัน จ ันทร ์ที ่ 1 5  ม ิถ ุน า ยน  2 558   เ วล า  1 6 . 1 5  น .  ณ  ห ้อ ง ปร ะช ุม  2                     
อาคารส่วนกิจการนักศึกษา 1 พร้อมส่งส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงไทย 
สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี   12   มิถุนายน  2558 

 

 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล) 

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

       ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 หน้า 2 

 

 รายชื่อผู้ได้รับทุนช่วยค่าครองชีพ ส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจ าปีการศึกษา 2558  

                                                                                                  (เรียงตามรายชื่อผู้ได้รับทุน) 

 
 

 

ล ำดับที่ รหสันักศึกษำ ช่ือ-นำมสกุล สำขำ ทนุละ

1 B5713196 นางสาวเกศสุดา  ภูประธรรม ยังไมสั่งกดัสาขา-ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 36,000          

2 B5606740 นางสาวชุติดา  อชูิดะ วิศวกรรมขนส่ง 36,000          

3 B5603060 นางสาวณัฐพร  มลูนิ่ว วิศวกรรมไฟฟา้ 36,000          

4 B5661893 นางสาวน  าค้าง  มทัวะรัตน์ อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 36,000          

5 B5563883 นางสาวปาริชาต  กลุส าโรง อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 36,000          

6 B5773046 นางสาวพชัรี  ทองค า เทคโนโลยีการจัดการ 36,000          

7 B5617623 นางสาวเพชรกร  เพชรดี วิศวกรรมขนส่ง 36,000          

8 B5725168 นางสาวยุวดี  อาณาเขต วิศวกรรมเคร่ืองกล 36,000          

9 B5661640 นางสาวลินดา  คันทา อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 36,000          

10 B5714834 นางสาววิพาดา  อปุมา ยังไมสั่งกดัสาขา-ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 36,000          

11 B5562442 นางสาววิสา  กรอบพดุซา อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 36,000          

12 B5762439 นางสาวสมฤทัย  พรจันทึก สาธารณสุขศาสตร์ 36,000          

13 B5680597 นางสาวสาลินี  แป้นเพชร วิทยาศาสตร์การกฬีา 36,000          

14 B5705436 นางสาวสุนิสา  โป๊ะสุวรรณ ยังไมสั่งกดัสาขา-ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 36,000          

15 B5650330 นางสาวไอสชา  ไวว่องกจิการ เทคโนโลยีการผลิตพชื 36,000          

16 B5523672 นางสาวฮัสน๊ะ  ปะดุกา วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 36,000          

17 B5604838 นายเกรียงไกร  แหวนเงิน วิศวกรรมเคร่ืองกล 36,000          

18 B5582686 นายแกว้กล้า  ด่างเหลา วิทยาศาสตร์การกฬีา 36,000          

19 B5709274 นายชัยยุทธ  หล้าใต้ ยังไมสั่งกดัสาขา-ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 36,000          

20 B5719020 นายชาญวิทย์  คิดดี วิศวกรรมเคร่ืองกล 36,000          

21 B5518869 นายณัฐพงศ์  เสนานันท์ วิศวกรรมไฟฟา้ 36,000          

22 B5718788 นายนพรัตน์  พมิพท์วด เทคโนโลยีธรณี 36,000          

23 B5716470 นายน าโชค  ขุนแสน วิศวกรรมเคมี 36,000          

24 B5660476 นายปฐมยศ  พงษศิ์ริ อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 36,000          

25 B5620395 นายปริวัตร  ศิริสมบัติ เทคโนโลยีธรณี 36,000          

26 B5605637 นายปาฏิหาริย์  คุณเชื่อง วิศวกรรมเคร่ืองกล 36,000          

27 B5714599 นายวีระศักด์ิ  คุณาวัน ยังไมสั่งกดัสาขา-ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 36,000          

28 B5582778 นายศราวุธ  ใยแกว้ วิทยาศาสตร์การกฬีา 36,000          

29 B5703890 นายศรุต  เหลือล้น ยังไมสั่งกดัสาขา-ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 36,000          

30 B5604852 นายศิลากร  กรองทอง วิศวกรรมไฟฟา้ 36,000          


