
 

  

 
 

   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนช่วยค่าครองชีพรายเดือน ส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

                   ประจ าปีการศึกษา 2560 

                                       ................................................................ 
 

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนค่าครองชีพ ในคณะกรรมการทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้สัมภาษณ์นักศึกษาที่สมควรได้รับทุนช่วยค่าครองชีพรายเดือน ส าหรับนักศึกษา       

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันที่ 28 และ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้มีมติพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุน            

ช่ วยค่าครองชีพราย เดือน ส าหรับนักศึกษาที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์  จ านวน 46 ทุน ๆ ละ  36,000 บาท                       

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,656,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) ดังรายชื่อนักศึกษาแนบท้ายประกาศนี้ 

ในการนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศทุกคน เข้าร่วมประชุมรับฟังค าชี้แจงการรับทุนการศึกษา     

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่    5    กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 

 

 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี อัศวกุล) 

   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ 

             รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

       ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

 

 

 

 



หน้า 2 

 

รายช่ือผู้ได้รับทุนช่วยค่าครองชีพ ส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

                                                                                       (เรียงตามรหัสนักศึกษา) 

ล าดับ
ที่ 

รหัส ชื่อสกุล สาขา 

1 B5701728 นางสาวณัฐฌา มาหมื่นไวย วิศวกรรมอุตสาหการ 

2 B5701995 นางสาวศิริเพ็ญ รัตนสมบูรณ์ชัย วิศวกรรมเซรามิก 

3 B5706587 นายชาญณรงค์ เสยกระโทก วิศวกรรมอุตสาหการ 

4 B5713196 นางสาวเกศสุดา ภูประธรรม วิศวกรรมไฟฟ้า 

5 B5714599 นายวีระศักดิ์ คุณาวัน วิศวกรรมโยธา 

6 B5714834 นางสาววิพาดา อุปมา วิศวกรรมเคมี 

7 B5716098 นางสาวทิวา สุกุลา วิศวกรรมเคมี 

8 B5718696 นายสุทธิชัย สุขพะเนา เทคโนโลยีธรณี 

9 B5724666 นางสาววราพร ท้าวกัลยา วิศวกรรมไฟฟ้า 

10 B5725168 นางสาวยุวดี อาณาเขต วิศวกรรมเครื่องกล 

11 B5750276 นางสาวเยาวลักษณ์ เชื้อฉ่ าหลวง เทคโนโลยีการผลิตพืช 

12 B5750795 นางสาวจุฑามาศ เมมี เทคโนโลยีการผลิตพืช 

13 B5750900 นางสาวอภิญญา ปลั่งกลาง เทคโนโลยีการผลิตพืช 

14 B5750948 นางสาวสุภาวดี มานอก เทคโนโลยีการผลิตพืช 

15 B5760848 นางสาวเอ้ืองอุมา สมโสม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

16 B5772261 นางสาวปภาวรินท์ ถาแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17 B5800636 นายชานนท์ ประจันนวล วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี 

18 B5801084 นางสาวนัชชา วงศ์นารี วิศวกรรมโลหการ 

19 B5803590 นายสุรพล พุดหอม วิศวกรรมโยธา 

20 B5805822 นางสาวสุจิตตรา สีหา วิศวกรรมเครื่องกล 

21 B5811038 นางสาวสกุลรัตน์ ค าวันสา วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

22 B5811175 นางสาวอุวรรณ์ญา จตุเทน วิศวกรรมโทรคมนาคม 

23 B5817047 นางสาววารีรัตน์ ด้วงพะไล วิศวกรรมพอลิเมอร์ 
 



หน้า 3 

 

รายช่ือผู้ได้รับทุนช่วยค่าครองชีพ ส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

                                                                                       (เรียงตามรหัสนักศึกษา) 

ล าดับ
ที่ 

รหัส ชื่อสกุล สาขา 

24 B5820306 นางสาวกนกวรรณ เลิศพยาบาล วิศวกรรมอุตสาหการ 

25 B5820375 นางสาวผณิชา มุมทอง วิศวกรรมอุตสาหการ 

26 B5821204 นางสาวแวซายานี แวยูโซะ วิศวกรรมยานยนต์ 

27 B5821693 นางสาวแพรวา แสงใหม่ วิศวกรรมอากาศยาน 

28 B5854097 นางสาวโบนัส อินทร์แป้น เทคโนโลยีอาหาร 

29 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง อนามัยสิ่งแวดล้อม 

30 B5872077 นางสาวปานทิพย์ กล่อมไธสง เทคโนโลยีการจัดการ 

31 B5880775 นางสาวรุ่งนภา วินโรจน ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 

32 B5903467 นายสุรชาติ แดงเด่นศรี ยังไม่สังกัดสาขา-ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

33 B5906260 นายธรรมนูญ แสงเนตร ยังไม่สังกัดสาขา-ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

34 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง ยังไม่สังกัดสาขา-ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

35 B5907144 นางสาวมธุรดา โชติจันทึก ยังไม่สังกัดสาขา-ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

36 B5908035 นายจิรวัฒน์ พยาวงค ์ ยังไม่สังกัดสาขา-ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

37 B5910649 นายนัฐพล สารทรัพย์ ยังไม่สังกัดสาขา-ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

38 B5911028 นางสาวจิราพัชร วรชิต ยังไม่สังกัดสาขา-ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

39 B5916504 นายจิรายุทธ เหล่าส าโรง ยังไม่สังกัดสาขา-ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

40 B5917631 นางสาวจิราณี เสือสมพงษ์ วิศวกรรมเคมี 

41 B5926725 นางสาวกิตติมา หงษ์ยิ้ม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

42 B5928606 นางสาวสุธิดา สาฆ้อง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

43 B5961436 นางสาวบุษกร แครงกลาง สาธารณสุขศาสตร์ 

44 B5963140 นางสาววรินทร สาสุขวัฒน ์ สาธารณสุขศาสตร์ 

45 B5971077 นางสาววลัยพร โยโพธิ ์ เทคโนโลยีการจัดการ 

46 B5972548 นายธนากร พิมพ์ที เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 


