
 
 
 

               ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
      เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
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ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีประกาศฯ เรื่อง ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษา แก่นักเรียนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 

บัดนี้ คณะกรรมการสอบชิงทุนการศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ยืนยันเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านการสอบชิงทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2557 และนักศึกษาได้ผ่านขั้นตอนการยืนยันเข้าศึกษา แล้ว ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 
และ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ดังต่อไปนี้ 

1. B5701469 นาย จักรกฤษณ์ พลเสน 
2. B5701476 นาย ภูมิรพี ภูมิค้า 
3. B5701483 นาย ธัชชัย วรรณโพธิ์กลาง 
4. B5701490 นาย วิทวัส ค าภักดี 
5. B5701506 นาย วีระชน ประวัง 
6. B5701513 นางสาว ชัญญา ปลั่งกลาง 
7. B5701520 นางสาว ภรนภา มักการุณ 
8. B5701537 นาย ณรงค์กร วงศ์สิทธิไพฑูรย์ 
9. B5701544 นาย ธนวินท์ พิมพ์ภักดี 
10. B5701551 นาย ทศพล วิวัฒน์ไพศาล 
11. B5701568 นางสาว พรชนก ทุ่งนากลาง 
12. B5701575 นาย บัณฑิต โพธิ์ศรี 
13. B5701582 นาย ภาณุพงศ์ เลิศวานิชย์กุล 
14. B5701599 นางสาว วาสนา นนกระโทก 
15. B5701605 นางสาว อรทัย ช านาญ 
16. B5701612 นางสาว สิริปัญโญ พรหมนิล 
17. B5701629 นาย กษมา รุ่งรัตน์ธวัชชัย 
18. B5701636 นางสาว ศุภาพิชญ์ ลิศนันท์ 
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19. B5701643 นาย กิตติพิชญ์ ปานอุทัย 
20. B5701650 นาย ยอดตะวัน รักษารมย์ 
21. B5701667 นาย นันทกร นันทพิสิฐ 
22. B5701674 นางสาว อุรชา ยิ่งนอก 
23. B5701681 นางสาว จุฑาทิพย์ กล้าสงคราม 
24. B5701698 นางสาว วีร์สุดา ไวว่อง 
25. B5701704 นาย จีรศักดิ์ กมลบูรณ์ 
26. B5701711 นาย ฐมศร ชาญชัยศิลป์ 
27. B5701728 นางสาว ณัฐฌา มาหมื่นไวย 
28. B5701735 นางสาว ศุภวรรณ พรหมโชติ 
29. B5701742 นาย ปนิก ภูวทิตย์ 
30. B5701759 นาย กิติชรินทร์ เดชาวาสน์ฐนนท์ 
31. B5701766 นาย กษิดิศ ตั้งอยู่เจริญ 
32. B5701773 นาย อินทัช ตอนกลาง 
33. B5701780 นาย ธนภูมิ หงไธสงค์ 
34. B5701797 นาย ชนนท์ หิรัญมูล 
35. B5701803 นาย ภัทรพงษ์ สู่หนองบัว 
36. B5701810 นางสาว สินีนาฏ ตุลยธ ารงกิจ 
37. B5701827 นางสาว จุฑารัตน์ ศรีพงษ์เสริฐ 
38. B5701834 นาย ณัชพล กาหลง 
39. B5701841 นางสาว คัทรียา ชาญปริยวาทีวงศ์ 
40. B5701858 นาย ชาญชัย วงศ์พินิจ 
41. B5701865 นาย นราวิชญ์ ค้าทันเจริญ 
42. B5701872 นางสาว ประทับใจ พระสุจันทร์ 
43. B5701889 นางสาว กัญญา ไกรปรุ 
44. B5701896 นางสาว สิตาวีร์ สิทธิรัตน์โภคิน 
45. B5750016 นาย ยุพเดช เทศมี 
46. B5750023 นางสาว อภิชญา เจริญศิลป์ชัย 
47. B5760015 นาย ณภัส เข็มทอง 
48. B5760022 นาย ชัยรัตน์ ชัยเพชร 
49. B5760039 นาย ภัทรเดช วิภูษณะ 
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50. B5760817 นางสาว พรรณิกา ไกรเพชร 
51. B5770014 นางสาว สุภาพร หวังฆ้องกลาง 
52. B5770021 นาย ธนกร สุจริตตานันท์ 
53. B5770038 นาย กรกต วงษ์ประสิทธิ์ 
54. B5790012 นางสาว ศิริขวัญ จันทนันท์ 
 

นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นจะได้รับทุนการศึกษา โดยมีประโยชน์ที่ได้รับ ระยะเวลาที ได้รับทุน 
และ การสิ้นสุดสภาพการรับทุน ตามประกาศฯ เรื่อง ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
แก่นักเรียนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 

 

ประกาศ  ณ  วันที่     3   กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล) 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

 


